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Catre:

Referitor Ia:
Invitaţia de participare la „Procedura negociere fara publicarea prealabila unui anunţ de participare"SPITALUL GENERAL CF GALAŢI cu sediul Galaţi, str. Alexandru Moruzzi, nr.5- 7, cod fiscal 3127328, in calitate de autoritatea contractanta organizează „procedura de negociere fara publicarea unui anunţ de participare" conform art. 104 lit c) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice avand ca obiect atribuirea contractului de FURNIZARE MEDICAMENTE COD CPV 33600000-6. împărţire în loturi

Sursa de finanţare: FNUASS
Limba de redactare a ofertei: Română
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta: 90 zile (de la termenul limită de primire a ofertelor)
Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire se regăseşte postata pe site-ul spitalului disponibil la adresa: http://www.spitalgeneralcfgalati.ro la secţiunea: Anunţuri -  Achiziţii Publice cu denumirea,, FURNIZARE „MEDICAMENTE" PROCEDURA DE NEGOCIERE FARA PUBLICARE PREALABILA

Modalitatea de atribuire: Un contract de achiziţii publice

Valoarea estimată a tuturor loturilor: 114.810,83 lei fara TVA

Garanţia de participare: Nu se solicita garanţia de participare cf.art.35 alin.2, HG 395/2016.

Oferta depusă de ofertanţi trebuie să cuprindă:
Documentele de calificare
Propunerea tehnica -  ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât acesta să respecte în 
totalitate cerinţele prevăzute în caietul de sarcini.
Propunerea financiară

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut
Moneda in care se transmite oferta: Preţul va fi exprimat în Iei, fără TVA.

Data limită pentru transmiterea ofertei: 22.01.2018 ora 0900

Va invitam sa depuneţi oferta si sa participaţi la şedinţa de deschiderea ofertei ce va avea loc in data de: 
22.01.2018 ora 1000

Oferta preliminară si oferta finala semnate si stampilate se vor depune Ia secretariatul Spitalului General 
CF Galaţi, str. Alexandru Moruzzi, nr.5- 7;

Procedura de negociere se va desfasura si va avea Ioc la sediul Spitalului General CF Galaţi, str. Alexandru 
Moruzzi, nr.5- 7 - Serviciul Administrativ Achiziţii Publice C.A.T.

Data si ora limita de depunere a ofertei finale va fi stabilita la o data ulterioara rundei de negocieri.
Anexam la prezenta invitaţie de participare Documentaţia de atribuire.Documentatia poate fi procurata, in baza unei solicitări la adresa de e~mail spitalcfgl@yahoo.comPentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărele de telefon: 0236/460795 int. 103/0236-412790 - Serviciul Achizitii^F^^f^mmLspitalcf gl@yahoo,com persoana de contact Gigi NEAGU-MODIGA.
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