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                               MINISTERUL  SĂNĂTĂŢII 

Direcţia  de  Sănătate  Publică  Bihor 

 Oradea, Str. Libertăţii  nr.34 

Telefon: 0259-436793, 0259-434565, Fax: 0259-418654 

e-mail: dspbh_achizitii@aspbihor.ro 

 

Descrierea contractului: Transport în sistem " ușă în ușă " a expedițiilor de plicuri/colete 

către persoane fizice și juridice pe teritoriul României. 

 

Prestarea serviciilor se va face conform solicitărilor telefonice din partea 

autorității contractante, în funcție de bugetul alocat în acest sens. Prețurile vor fi 

exprimate în lei, fără TVA. Oferta se va exprima în prețuri unitare/plic ( tarif național, 

tarif loco ) prețuri unitare/greutate colet- primul kg, respectiv kg suplimentar (tarif 

național, tarif loco).  

 

Estimăm un număr de 70 de trimiteri pe lună.  

 

Condiții contract: Plata se va face lunar, pe baza facturii însoțită de desfășurător, în 

termen de 60 de zile de la înregistrarea acesteia la sediul DSP BIHOR .  

AVB se va întocmi pentru fiecare trimitere în parte.  

Preluarea trimiterilor se va face până la ora 15,00 pe baza solicitări telefonice. 

Contractul va fi incheiat pentru o perioada de 5 luni,  cu posibilitatea de prelungire prin 

act adițional pe o perioadă de 4 luni până la data de 30.04.2018.  

 

Condiții participare: Nu se accepta intermedieri pentru trimiterile preluate.  

Livrarea acestora se va face direct de prestator/ contractant. Livrarea se va efectua în  

maxim 24 ore la sediul destinatarului.  

Criterii adjudecare: Prețul cel mai scăzut .Prețul rămâne ferm pe întreaga perioadă de 

derulare a contractului.  

Informații suplimentare: NU AU MAI FOST INTOCMITE ALTE DOCUMENTE ÎN 

AFARA DE PREZENTUL ANUNȚ. 
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 Pentru clarificări puteti apela la numeral de telefon 0259436793,  Ec. Alina Roșca,  sau 

pe adresa de e-mail menționată în anunt. Oferta declarată castigatoare se va inregistra in 

Catalogul Electronic de pe SEAP. Oferta va fi depusă în plic închis la secretariatul 

D.S.P. Bihor până la data de 24.07.2017 ora 15.00  si va cuprinde propunerea financiară 

exprimată în lei fără TVA. 

 


