
Nr. 2710 din 23.03.2023      

 

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ 

    In atenția operatorilor economici interesați 

 

1. Autoritatea contractantă: SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ GORJ, strada 

Progresului, nr.18, Târgu Jiu, Gorj, tel/fax.:0253.210074, email: ambulanta_gorj@yahoo.com, 

secretariat@ambulantagorj.ro, organizează achiziție directă pentru atribuirea contractului avand 

ca obiect: 

  “SCHIMBARE DESTINAȚIE ȘI AMENAJARE FARMACIE CU CIRCUIT INCHIS”  

COD CPV:  45453000-7 Lucrări de reparații generale si renovare 

2. Valoarea estimată (fara TVA): 39355.71 lei 

3. Descrierea achiziției: Se vor executa lucrări pentru schimbare de destinație și amenajare 

farmacie cu circuit inchis, la sediul SAJ Gorj din strada Progresului, nr. 18, Târgu Jiu, conform 

documentației tehnice. 

4. Condiții contract: Executantul se obligă sa execute lucrările la standardeleși performanțele 

prevăzute de legislația in domeniu, conform documentației. 

5. Sursa de finanțare: bugetul de stat 

6. Modalitatea de atribuire: are ca temei legal dispozițiile art.7 alin (5) din Legea 

nr.98/2016privind achizițiile publice cu modificările si completările ulterioare și ale art. 43 din 

HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice ale prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 

7. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut in conformitate cu art.187, alin (3), lit a) din Legea 

nr.98/2016.  

8. Adresa la care se depun ofertele: Serviciul Județean de Ambulantă Gorj, strada Progresului, 

nr.18, Târgu Jiu- la Secretariat 

9. Data si ora limită de depunere a ofertelor: 30.03.2023, ora 12.00 

10. Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 30.03.2023 ora 13.00 la sediul SAJ Gorj. 

11. Ofertele se vor prezenta in plic sigilat, marcat, in mod vizibil cu adresa autorității contractante, 

cu obiectul achiziției si cu inscriptia “ A nu se deschide inainte de data 30.03.2023 ora 13.00”  

12. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa iși mentină oferta valabila: 90 de zile 

13. Documentele achiziției(Declarații, formulare, contract lucrări-model, cerințe de calificare, 

listele cu cantitățile de lucrări, centralizator cheltuieli pe categorii de lucrări) sunt disponibile la 

sediul Serviciului Județean de Ambulantă Gorj din strada Progresului, nr.18 Târgu Jiu. 

Eventuale clarificări sau informații suplimentare se pot solicita prin e-mail: 

achizitii@ambulantagorj.ro 

14. Oferta câștigătoare va fi incarcată in SEAP in termen de 2 zile lucrătoare de la primirea 

răspunsului din partea autoritații contractante. 

Poziția in SEAP va avea urmatoarea denumire: Executie lucrări pentru schimbare de destinație 

si amenajare farmacie cu circuit inchis” conform anunț nr. 2710/23.03.2023. 
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