R O M Â N I A
JUDEŢUL CONSTANŢA
ORAŞUL EFORIE
Nr. înreg. 10136/19.05.2020

ANUNŢ
I.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Denumire oficială:

ORAŞUL EFORIE

Adresă:

STR. PROGRESULUI NR. 1

Localitate:

EFORIE SUD

Punct(e) de contact: PRIMARIA ORAŞULUI

Cod poștal: 905360

Țară: ROMANIA

Telefon: 0241/748.633; 0241.748.149

EFORIE
În atenția: ACHIZIŢII PUBLICE
E-mail: secretariat@primariaeforie.ro

Fax: 0241/748.979

Adresa/ele de internet (dacă este cazul): secretariat@primariaeforie.ro
Adresa sediului principal al autorității contractante (URL): www.primariaeforie.ro
Adresa profilului cumpărătorului (URL):

II.

OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Tipul de contract

Contract de servicii

Denumirea serviciilor

Servicii de salvare acvatică-salvamari şi posturi de prim ajutor

Coduri CPV

75252000-7 servicii de salvare
85100000-0 – servicii de sănătate

Valorea estimată

2.368.990,48 lei

Cantitatea totală

Criteriul de atribuire

22 posturi de observare, două baze de salvare nautică şi două posturi de prim
ajutor.
Dotarea cu personal se va realiza în conformitate su cerintele şi
standardele legale în vigoare.
Durata maximă a contractului este de 115 de zile, cu începere de la data
emiterii Ordinului de începere a executării contractului (nu mai devreme de 8
iunie 2020) şi până la data de 30 septembrie 2020 inclusiv. Programul zilnic
de lucru este 8.00 – 19.00 cu excepţia a 31 de zile, respectiv perioada 15 iulie
– 14 august inclusiv când programul zilnic este 08.00-20.00.
Cel mai bun raport calitate preţ

Condiţii de participare

Condiţiile de participare prezentate în Fişa de date a achizţiei anexată

Garanţia de participare

23.698, lei – detalii în documentaţia de atribuire anexată
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Tipul procedurii

Procedura proprie prevăzute la art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016

Calendarul de aplicare a
procedurii

Data limită de depunere a ofertelor – 28.05.2020 ora 12.00
Data limită pentru depunerea solicitărilor de clarificări de la ofertanţi –
22.05.2020
Deschiderea ofertelor – 28.05.2020 ora 13.00
Comunicarea rezultatului procedurii – cel mai târziu data de 22 iunie 2020
ora. 12.00 (max. 25 de zile de la data şi ora depunerii ofertelor)
Termen pentru contestaţii – 5 zile de la data comunicării rezultatului
procedurii
Bugetul local al oraşului Eforie

Sursa de finanţare
Modul de elaborare şi
prezentare a ofertei
Adresa la care se transmit
ofertele

Conform cerinţelor din documentaţia de atribuire anexată

Limba re redactare a
ofertei
Perioada de timp în care
ofertantul îşi va menţine
oferta valabilă

Limba română

Adresa autorităţii contractante prevăzute în secţiunea I AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ

90 de zile

La prezentul anunţ de participare se anexează domentaţia de atribuire, care conţine:
1.
2.
3.
4.
5.

Instrucţiuni pentru Ofertanţi
Fişa de date a achiziţiei;
Caietul de sarcini
Proiectul de Contract
Formulare

Autoritatea Contractantă consideră că Documentația de atribuire oferă potențialilor Ofertanți
suficiente detalii, cu privire la cerințele, criteriile, regulile și alte informații necesare pentru a asigura o
informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire, și, pe
această bază, să decidă dacă depun sau nu o Ofertă în cadrul acestei proceduri de atribuire.
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