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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:  

Prestarea serviciilor de traducere autorizata se va face cu respectarea 

urmatoarelor specificatii tehnice: - redactarea documentelor traduse sa fie în 

conformitate cu regulile de ortografie si punctuatie specifice limbii române si sa 

respecte forma documentului transmis pentru a fi tradus; - traducerea sa fie efectuata 

doar cu personal autorizat de Ministerul Justitiei în conformitate cu prevederile Legii nr. 

178/1997, cu modificarile si completarile ulterioare; - documentele vor fi redactate la 

calculator; - certificarea corectitudinii traducerilor prin parafarea, stampilarea de catre 

un traducator autorizat a  

fiecarei pagini traduse;  

 

Conditii contract:  

Plata se va face lunar, pe baza facturii insotita de desfasurator, in termen de 60 de zile 

de la inregistrarea acesteia la sediul DSP BIHOR .Contractul va fi incheiat pentru o 

perioada de 5 luni,  cu posibilitatea de prelungire prin act aditional pe o perioada de 4 

luni pana la data de 30.04.2018.  

 

Conditii participare: Propunerea financiara se va trebui sa cuprinda preturile exprimate 

in lei fara TVA pentru fiecare pagina tradusa ( 2000 caractere fara spatii ) / pentru 

limbile engleza, italiana, germana si franceza. Oferta castigatoare va fi aceea care va 

oferi tariful mediu cel mai mic, calculat ca medie aritmetica a tarifelor exprimate in lei 

fara TVA pe fiecare pagina tradusa. Nu se accepta oferta financiara alternativa.  

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut pentru oferta declarata admisibila. Nu se 

accepta oferte partiale. Pretul ramane ferm pe intreaga perioada de derulare a 

contractului.  
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Informatii suplimentare: NU AU MAI FOST INTOCMITE ALTE DOCUMENTE IN 

AFARA DE PREZENTUL ANUNT. Pentru clarificari puteti apela la numărul de 

telefon 0259436793 Ec. Alina Rosca,  sau pe adresa de e-mail 

dspbh_achizitii@aspbihor.ro. 

Oferta va fi depusa in plic inchis la secretariatul DSP Bihor pana la data de 

24.07.2017 ora 15.00 si va cuprinde propunerea financiara exprimata in lei fara TVA. 

Oferta declarata castigatoare se va inregistra in Catalogul Electronic de pe SEAP. 
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