
 

         
                   OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL Nr. 11730 

 
 

Nr. 9747 din  03.04.2018 
 

Invitatie de participare 
 

Directia  de  Sanatate  Publica  a  Judetului  Iasi  va invita sa participati la procedura de atribuire a 
Contractului de achizitie publica de servicii de telecomunicatii electronice. 

 
Obiectul contractului de servicii:  Prestarea de servicii de telecomunicatii electronice pentru Directia  de 
Sanatate Publica a judetului Iasi. 
 
Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data depunerii. 
 
Pretul va fi exprimat in euro/tip serviciu - abonament, fara TVA sau/si in lei/tip serviciu – abonament, fara 
TVA. 
 
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut. 
 
La oferta de baza nu sunt acceptate oferte alternative. 
 
Durata contractului: 01.05.2018-31.12.2018, cu posibilitatea de prelungire pe o perioada de cel mult 4 
luni in anul 2019, in functie de existenta resurselor financiare alocate pentru aceasta destinatie. 
 
Valoarea estimata a contractului: 31600 lei, fara TVA  pe anul 2018 (perioada 01  mai - 31 decembrie 
2018), cu posibilitate de prelungire prin act aditional in perioada ianuarie - aprilie 2019, cu valoarea  
estimata  15800 lei, fara TVA.  
Total valoare contract: 47400 lei,  fără TVA. 
 
Sursa de finantare a contractului de servicii ce urmeaza a fi atribuit: Bugetul de Stat si Venituri 
proprii, art. 20.01.30. 
 
Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Directia  de Sanatate Publica a judetului Iasi, mun.Iasi, 
str. V. Conta, nr. 2-4, parter, Compartimentul Achizitii, camera 7 sau on-line de pe site-ul institutiei 
www.dspiasi.ro. 
 
Adresa la care se transmit ofertele: DSP Iasi, str. V. Conta, nr. 2-4,  secretariat sau pe email la adresa: 
achizitii@dspiasi.ro. 
 
Data limita de depunere a ofertelor: 06.04.2018, ora 14:00. 
 
Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 10.04.2018 ora 10:00, la sediul din Iasi, str. V. Conta, nr. 2-4, 
camera 7. 

 
Director Executiv, 
Dr. Liviu Stafie         
         Compartiment Achizitii  
         Ing. Liliana Cucu 
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