
DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

Denumire o�ciala: Directia de administrare a unitatilor de invatamant sector 4   CIF: 38248861  

Adresa: Strada Metalurgiei, Nr. 12-18, Sector: 4   Tara: Romania

Tel:  +40 786883180    Fax:    E-mail:  o�ce@daui.ro    Punct(e) de contact:  Ana Maria Mocăniţă    In
atentia: :  Ana Maria Mocăniţă   

ANUNT 

Denumire contract:
Servicii de testare SARS-CoV-2 prin metoda Real Time RT-PCR

Data limita depunere oferta:
09.09.2020 17:30

Tip
anunt:
Anexa

2

Tip
contract:
Servicii

Cod si denumire CPV:
85148000-8 - Servicii de analize

medicale (Rev.2)

Valoare
estimata:
30.445.100,00 

RON

Caiet de sarcini:
Documentatie de

atribuire.pdf

Descriere contract:
Prezenta achiziţie publică se realizează de către o asociere de autorităţii contractante care în baza art. 44 d
in Legea 98/2016 realizează în comun prezenta achiziţie, autoritatea contractantă care este mandatată să
organizeze prezenta procedură de atribuire ca lider de asociere �ind Direcţia de Administrare a Unităţilor
de Învăţământ Sector 4 şi în continuare prin Autoritate Contractantă se va înţelege oricare dintre autorită
ţile contractante bene�ciare/semnatare ale acordului-cadru. Autorităţile contractante care se asociază pe
ntru realizarea prezentei achiziţii în comun sunt: - DIRECŢIA DE ADMINISTRARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂ
MÂNT SECTOR 4 - SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI (PRIMĂRIA SECTORULUI 4 BUCUREŞTI) - DIR
ECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 4 Urmare situaţiei create la ni
vel naţional de către pandemia cu coronavirus, pentru testarea şi prevenirea răspândirii COVID-19 şi în ve
derea asigurării protecţiei, personalului din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, per
sonalului DGASPC Sector 4 şi a bene�ciarilor din centrele rezidenţiale, personalului DAUI Sector 4, precum
şi a elevilor, profesorilor şi a personalului auxiliar din Sistemul Naţional de Educaţie din Instituţiile de Învăţ
ământ situate pe raza Sectorului 4, se impune achiziţia de servicii de analize medicale care să asigure depis
tarea în vederea protecţiei individuale şi astfel limitarea posibilităţilor de extindere a pandemiei, în timpul
desfăşurării activităţii. Numărul de zile până la care se pot solicita clari�cări înainte de data-limită de depu
nere a ofertelor: 7. Autoritatea va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clari�care/ infor
maţiilor suplimentare înainte cu 5 zile faţă de data limită de depunere a ofertelor. Răspunsul la solicitările
de clari�cări se va posta pe site-ul www.daui.ro.

Conditii referitoare la contract:
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Contractul se reînnoieşte: Nu Durata în luni: 12 Ajustarea preţului contractului: NU Nu se solicita garantie
de buna executie. Obligatie de a preciza numele si cali�carile profesionale ale angajatilor desemnati pentr
u executarea contractului: Nu Acord cu mai multi operatori Numarul maxim preconizat de participanti la
acordul-cadru: 20 Frecventa si valoarea contractelor ce vor � atribuite: Pentru serviciile ce fac obiectul aco
rdului cadru se estimeaza ca vor � incheiate contracte subsecvente lunar sau ori de cate ori intervine o ne
cesitate a vreuneia dintre autoritatile contractante care compun asocierea care deruleaza prezenta proce
dura de atribuire. Reluarea competitiei: NU

Conditii de participare:
Conform documentatiei de atribuire atasata

Criterii de atribuire:
Cel mai bun raport calitate/preţ

Informatii suplimentare:
Vor � acceptate variante: Nu Opţiuni: Nu Ofertele trebuie să �e prezentate sub forma de cataloage electr
onice sau să includă un catalog electronic: Nu Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program �nanţat din f
onduri ale Uniunii Europene: Nu Nu se solicita garantie de participare. Moneda în care se transmite oferta
�nanciară: RON Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta : 4 luni (de la
termenul limita de primire a ofertelor) În cazul în care comisia de evaluare constată că au fost depuse ofer
te admisibile cu punctaje egale clasate pe primele 20 locuri ale clasamentului, autoritatea contractantă va
departaja ofertele în funcţie de preţul ofertat. Notă: În măsura în care numărul ofertelor admisibile este m
ai mic de 20 se va semna acordul-cadru cu acel ofertant/acei ofertanţi care prezintă oferte admisibile.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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