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Referitor la:  solicitare ofert  pentru achiziţionarea de servicii  

 

 Spitalul Clinic "Prof. Dr. Theodor Burghele" cu sediul în Bucureşti, soseaua Panduri, 

nr.20, sector 5, cod fiscal 4283538, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să 
transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru achiziţionare de servicii de consultanta 

juridica,  cod CPV  79111000-5 Servicii de consultanta juridica. 

Obiectul contractului il reprezinta acordarea de consultatii juridice si indrumare in 

urmatoarele domenii: dreptul muncii, dreptul civil, dreptul comercial; consultanta juridica la 

intocmirea de contracte si tranzactii si dupa caz, la solicitare, atestarea acestora; avizarea 

din punct de vedere legal a documentelor solicitate; consultanta juridica si indrumare in 

domeniul achizitiilor publice; intocmirea de notificari, somatii, adrese; orice alte acte 

prevazute de Legea 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat cu 

completarile si modificarile ulterioare. 

 

Temei legal:  

 Achiziţia publică mai sus menţionată este : achizitie directă conform art. 7 alin 5 

din  Legea 98/2016 privind achizițiile publice. 
1. Perioada de valabilitate a ofertelor: până la 30.04.2018 inclusiv; 

2. Preţul ofertei este ferm în lei; 
3.   Criteriul utilizat pentru achiziţia cartilor: preţul cel mai scăzut  
4.   La oferta de bază: NU se acceptă oferte alternative. 
5.   Plata se va face cu O.P. în contul de trezorerie al operatorului economic, în termen 

de maxim 60 de zile calendaristice de la data primirii facturii fiscale. 

6.   Ofertele vor fi insotite de urmatoarele documente:  

*  Informatii generale; 

*  Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea ofertantilor in situatiile 

prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 

*  Declaratie pe propria raspundere privind art. 59-60 din Legea 98/2016 privind 

achizitiile publice; 

*  Documente edificatoare profesiei de avocat; 

*  Oferta tehnica; 

*  Oferta financiara. 



 7.  Oferta semnată se va transmite prin e-mail la adresa achizitii@burghele,ro, pana la 

data de 15.03.2018, ora 12.00. 

 

NOT :  
 Ofertele care nu vor fi trimise prin email până la data şi ora limită stabilită, nu vor fi 

luate in considerare. 

 

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon 0786.365.110, adresă e-mail 

achizitii@burghele.ro, Biroul Achiziţii Publice, persoană de contact Funieru Andreea. 

 

 

 

Cu stimă, 
Biroul ACHIZITII PUBLICE 

mailto:achizitiipublice@just.ro
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