
ANUNŢ - REPARAȚII  REȚEA SCURGERE, ALIMENTARE CU APĂ RECE 
ȘI APĂ CALDĂ DE CONSUM, PRECUM ȘI REFACERE BĂI ETAJ 1 ȘI 

PARTER PAVILIONUL 1, SECȚIA 4 FEMEI, REPARAȚII  REȚEA 

SCURGERE, ALIMENTARE CU APĂ RECE, MONTARE WC-URI PENTRU 

PERSOANE CU DIZABILITĂȚI PRECUM SI REFACERE BĂI PARTER, 

ETAJ 1,2,3  PAVILIONUL 2, SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM 
  

 
 

1. Autoritatea contractantă: Spitalul de Psihiatrie Zam 

2. Tipul achiziției: Contract de lucrări. 
3. Obiectul achiziției: Reparații  rețea scurgere, alimentare cu apă rece și apă caldă de consum, 

precum și refacere băi etaj 1 și parter pavilionul 1, secția 4 femei, reparații  rețea scurgere, 
alimentare cu apă rece, montare wc-uri pentru persoane cu dizabilități precum si refacere băi 

parter, etaj 1,2,3  pavilionul 2, Spitalul de psihiatrie Zam 
4. Termenul limită de depunere a ofertelor: 10.04.2020, ora 09.00, prin depunere directă sau 

prin poștă la adresa Spitalului de Psihiatrie Zam, in plic închis si sigilat. Pe plic se va înscrie ” 
Reparații  rețea scurgere, alimentare cu apă rece și apă caldă de consum, precum și refacere 
băi etaj 1 și parter pavilionul 1, secția 4 femei, reparații  rețea scurgere, alimentare cu apă 
rece, montare wc-uri pentru persoane cu dizabilități precum si refacere băi parter, etaj 1,2,3  

pavilionul 2, Spitalul de psihiatrie Zam”. 
5. Procedura de achiziție: Achiziție directă, conform art. 7, alin. (5), din Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice. 
6. Sursa de finanțare: fonduri proprii. 

7. Specificații: cuprinse în caietul de sarcini care poate fi ridicat de la sediul spitalului. 
8. Cerințe minime de calificare: conform documentației atașate la prezentul anunț de achiziție 

directă. 

9. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut dintre ofertele declarate admisibile. 
10. Publicarea anunțului: prezentul anunț de achiziție directă este publicat pe site-ul Spitalului de 

Psihiatrie Zam 

11. Modul de obținere a documentației de atribuire: sediul Spitalului de Psihiatrie Zam 
12. Informații suplimentare: Finalizarea achiziției directe se va efectua prin intermediul Sistemului 

Electronic de Achiziții Publice (SEAP), ofertantul declarat câștigător având obligația de a 
încărca în catalogul electronic de produse/ servicii/ lucrări, din cadrul secțiunii cumpărări 

directe, un anunț conținând oferta sa de preț, după care va comunica autorității contractante, 
la adresa de e-mail: spitalzam@gmail.com , detaliile privind publicarea anunțului în S.E.A.P. 
Informații referitoare la achiziție se pot obține la adresa de e-mail: spitalzam@gmail.com 
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