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                           INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA OFERTARE 
 

 

Referitor la: solicitare ofertă achiziționare de "servicii de intretinere a spatiilor verzi si a 
aleilor pietonale" 

   

Spitalul Clinic "Prof. Dr. Th. Burghele" cu sediul în București, Sos. Panduri, nr.20, sector 5, 
cod fiscal 4283538, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să  transmiteți oferta de 
preț, în vederea achiziționării serviciilor de intretinere a spatiilor verzi si a aleilor pietonale 
pe o perioada de 5 luni. 

1. Sursa de finanţare: CASMB 
2.  Limba de redactare a ofertei: limba română 

3. Perioada de valabilitate a ofertelor: până la data de 01.07.2017, inclusiv 
4. Preţul ofertei este ferm în lei 
5. Criteriul utilizat pentru desemnarea câştigătorului: preţul cel mai scăzut. 
6. Prestarea serviciilor se va face pe baza de contract la sediul Spitalului Clinic "Prof. Dr. 

Th. Burghele", Sos. Panduri, nr. 20, sector 5, Bucureşti, între orele 8.00 -16.00. 
7. Plata se va face cu O.P. în contul de trezorerie al furnizorului, în termen de maxim 60 de 

zile de la data primirii facturii. 
8. Oferta semnată şi ştampilată se va transmite până la data de 26.05.2017, ora 12.00   

prin e-mail la adresa achizitii@burghele.ro 
9. Caracteristicile tehnice sunt urmatoarele: 

• maturat zilnic alei pietonale; 

• golit zilnic cosuri de gunoi; 

• intretinere la 2 saptamani a gazonului; 

• evacuat resturi vegetale; 

• intretinere arbori; 
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• intretinere mobilier exterior; 

• ofertantul are obligaţia de a dovedi calificarea personalului ce va fi angajat în prestarea 
serviciilor; 

• personalul solicitat va presta program de 8 ore pe zi de luni până vineri a fiecărei 
săptămâni pe toată durata contractului; 

• inlaturarea buruienilor; 

• ofertantul va asigura toate materialele, aparatele şi ustensilele necesare prestării 
serviciilor de întreţinere a spatiilor verzi si a aleilor pietonale;  

 
• tinuta lucratorilor care participa la curatenie şi întreţinere trebuie sa fie in permanenta 

decenta si curata; toti lucratorii vor purta in timpul orelor de program uniforme cu 
ecuson prevazute cu numele, prenumele si denumirea societatii la care sunt angajati; 

 

• intregul personal care efectueaza  serviciul  de curatenie şi întreţinere va fi examinat 
periodic de catre organele specializate ale prestatorului in ceea ce priveste asistenta 
medicala, potrivit normelor sanitare in vigoare,  va fi instruit in vederea   prevenirii si 
stingerii incendiilor (PSI), precum si profesional privind securitatea si sanatatea in munca 
(conventia SSM); 

 

• instruirea profesionala privind securitatea si sanatatea in munca (conventia SSM si PSI) 
si prevenirea si stingerea incendiilor se va face de catre prestator pentru angajatii sai si 
pe cheltuiala acestuia. 
 

10. Suprafata spatiu verde aproximativ 8000 mp 

Ofertantii au obligatia sa posteze și în catalogul electronic din SEAP oferta financiară 
transmisă, în scris, la adresa de e-mail: achizitii@burghele.ro sau fax: 021.411.10.55. 

In acest sens, în oferta financiară scrisă, se vor preciza și informații privind identificarea 
serviciilor în SEAP.  

Atribuirea se va face “online”. 

Ofertele care nu vor fi trimise pe e-mail/fax până la data și ora menţionate mai sus și nu 
sunt încărcate și în catalogul electronic SEAP nu vor fi luate in considerare. 

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon 021.410.69.10/0786.365.110, 
Birou Achiziţii Publice, persoană de contact Funieru Andreea. 

 


	1. Sursa de finanţare: CASMB

