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Vizualizare anunţ publicitate numărul 118018

Autoritate contractanta 

; SPITALUL GENERAL C.F GALAŢI
; Adresa poştala: Str.AI.Moruzzi, nr.5-7, G aîati, Localitatea: G ala ţi, Cod postai: 800223 , Romania, Punct(e) de 
: contact: Gigî Neagu-Modiga , Tel. +40 236460795/103 , Email: spitalcfgl@yahoo.com , Fax: +40 236411613

Detalii anunţ
: Tip anunţ: Cumpărări directe 
i Tip contract: Servicii
: Denumirea achiziţie: SERVICII DE VERIFICARE ÎNCĂRCARE REPARARE STINGATOARE 
: CPV: 50413200-5-Servicii de reparare sl de întreţinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2) 
î Descrierea contractului: Spitalul General CF Galaţi solicita verificarea, incarcarea si repararea a 90 buc. stingatoare. ; 
i (P1-3 BUC.; P6 - 77 BUC. ; G3 -10  BUC.)
Valoarea estimata fara TVA: 2880.00 RON

i Condiţii contract: Operaţiunea de verificare/incarcare/reparare se va efectua de către o firma de service autorizata cu ; 
i personal autorizat si vor asigura: - demontarea completa a stingatoarelor, curatarea sî reproiejarea adecvaia( vopsire) • 
i a stingatoarelor care necesita aceasta operaţie; - verificarea funcţionalităţii subansamblelor componente; - verificarea ? 
î stării calitative a agentului de stingere si incarcarea cu agent de stingere corespunzător; - sigilarea, inscripţionarea si 
! etichetarea stingatorului cu modul de folosire, focarele de incendiu la care poate fi folosit, data la care stingatorul a fo s t; 
■ verificat si data următoarei verificări; - stingatoare de rezerva pe timpul desfăşurării incarcarii/verificaril/repararii; - ;
: transport gratuit (preluare/predare) - prelungirea garanţiei cu 1 an. întocmire raport de service pentru stingatoarele ;
I defecte si prezentarea unui deviz estimativ , pentru reparaţia acestora.
I Condiţii participare: Achiziţia se va efectua prin SEAP. Ofertele se vor posta in SEAP in data de 05,09.2017 cu 
: denumirea : „ Servicii de verificare si încărcare stingatoare -  Spital General CF Galaţi. „ Termenul limita postare in 
: SEAP: 05.09.2017 ora 12:00 j
; Criterii adjudecare: Preţul cel mai scăzut 
Termen limita primire oferte: 05.09.2017
Informaţii suplimentare: Spital General CF Galaţi, Strada Alexandru Moruzzi Nr. 5-7 Tel/fax: 0236/460795 ; 
0236/411613 Persoana de contact: Georgeta Dragan - Cadru Tehnic PSI Nr. tel. 0236/460795 -133 (0753.240.143)
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