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; Autoritate contractanta 

SPITALUL GENERAL C.F GALATI
Ş Adresa poştala: Str.AI.Moruzzi, nr.5-7, G a la ti, Localitatea: G a la ti, Cod postai: 800223 , Romania, Punct(e) de 
; contact: Gigi Neagu-Modiga , Tei. +40 236460795/103 , Email: spitalcfgl@yahoo.com , Fax: +40 236411613

Detalii anunţ
! Tip anunţ: Cumpărări directe 
i Tip contract: Servicii
! Denumirea achiziţie: Achiziţie servicii de asigurare
■ CPV: 66510000-8-Servicii de asigurare (Rev.2)
i Descrierea contractului: Spitalul General CF Galaţi doreşte sa achiziţioneze pentru perioada de 1 an de la data
■ expirării, următoarele servicii de asigurări: - Asigurări CASCO pentru un număr de 6 autovehicole. - Asigurări RCA 
j pentru un număr de 8 autovehicole. - Asigurări de răspundere civila fata de terti (Malpraxis) pentru cele 2 sedii
\ respectiv - Spital General CF Galaţi si Secţia Exterioara cu Paturi CF Buzău ( Asigurarea sa înciuda si Ambulatoriile) 
î Valoarea estimata fara TVA: 31000.00 RON
i Condiţii contract: Oferta financiara se va întocmi astfel: - Asigurările CASCO si RCA pentru fiecare autovehicoi 
; separat. - Asigurarea de răspundere civila fata de terti (Malpraxis) sa cuprindă spital si ambulatoriu avand o valoare 
j asigurata de: spitale - 500.000 lei si ambulatorii -150.000 lei.
i Condiţii participare: Oferta se va incarca in SEAP, in termen de 2 zile de la publicarea anunţului publicitar cu 
| denumirea Asigurari-Spitai Generai CF Galaţi. Ofertanţii vor dovedi calitatea de asigurător cu documente justificative 
\ (certificat de înregistrare, certificat constatator emis de ORC din care sa rezulte autorizarea activitaiii de asigurare, 
i etc.). Documentele justificative se vor depune in format electronic: spitalcfgl@yahoo.com, fax: 0236411613 sau ia 
i sediul din Galaţi, str. Ai. Moruzii, nr. 5-7- secretariat.
Criterii adjudecare: Preţul cei mai scăzut, 

i Termen limita primire oferte:
; Informaţii suplimentare: Documentele necesare întocmirii ofertei se pot vizualiza pe site-ui spitalului ta adresa:
; http://www.spitalgeneralcfgalati.ro la secţiunea: Anunţuri - Achiziţii Publice. Informaţii suplimentare pot fi solicitate 
j email: spitalcfgl@yahoo.com. Persoana de contact:: Insp. spec. Gigi Neagu-Modiga tel: 0745.083.912
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