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Invitatie de participare 

 

Directia  de  Sanatate  Publica  a  Judetului  Iasi  va invita sa participati la atribuirea prin achizitie 

directa a Contractului de achizitie publica de servicii de consultanţă în protecţia contra incendiilor şi a 

exploziilor şi în controlul incendiilor şi al exploziilor  

1. Obiectul contractului de servicii:  Prestarea de servicii de consultanţă în protecţia contra 

incendiilor şi a exploziilor şi în controlul incendiilor şi al exploziilor pentru Directia  de 

Sanatate Publica a judetului Iasi. 

2. Procedura aplicata: achizitie directa 

3. Codul de clasificare CPV: 71317100-4  Servicii de consultanţă în protecţia contra 

incendiilor şi a exploziilor şi în controlul incendiilor şi al exploziilor. 

4. Sursa de finantare a contractului de servicii ce urmeaza a fi atribuit: Buget de 

sta/Venituri proprii. 

5. Durata contractului: 8 luni, in perioada  01.05.2022 - 31.12.2022, cu posibilitatea de 

prelungire in primele 4 luni ale anului 2023, pana la aprobarea bugetului pe anul 2023. 

6. Valoarea estimata a contractului: 3.600,00 lei, fara TVA  pentru  perioada 01.05.2022 – 

31.12.2022. 

7. Pretul va fi exprimat in lei/luna, fara TVA. 

8. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut. La oferta de baza nu sunt acceptate oferte 

alternative. 

9. Data limita de depunere a ofertelor: 18.04.2022; ora 16:00 

10. Specificatii tehnice: - conform Caietului de sarcini anexat 

11. Depunerea ofertei: se va oferta pretul unitar, lei/luna fara TVA, cu TVA  explicitat separat. 

Oferta continand Documentele solicitate  si “Propunerea tehnica si financiara”, va fi depusa in 

plic inchis, avand mentiunea “Pentru Compartiment Achizitii Publice”, la secretariatul Directiei  

de  Sanatate  Publica  a  Judetului  Iasi, str. V. Conta, nr. 2-4,  sau va fi transmisa pe adresa de 

email: achizitii@dspiasi.ro, pana la data si ora  mentionata. 

     

Compartiment Achizitii Publice 

Ing. Liliana Cucu 
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