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CERC2023 - 383/16.03.2023 

 

Servicii de evaluare a riscurilor sau a pericolelor, altele decat cele pentru construcții  

 

ADV1351261/16.03.2023 

Cod CPV: 90711100-5 

Valoarea estimată:  1750 lei fără TVA 

Descriere contract: 

 

Serviciile de evaluare a riscurilor sau a pericolelor, altele decât cele pentru construcții  se vor 

realiza, conform specificatiilor precizate in caietul de sarcini nr. CERC2023 -363/14.03.2023, 

atasat prezentului anunt. 

Documentatia privind analiza de risc ce urmează a fi elaborată de prestator și predată 

achizitorului pentru obiectivul aflat in Timisoara, str. Paul Morand, nr. 15, va cuprinde: 

 Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica; 

 Grila de evaluare, specifica obiectului de activitate; 

 Documentele suport; 

 

Conditii referitoare la contract: 

Serviciile de evaluare a riscurilor sau a pericolelor, altele decât cele pentru construcții  vor fi 

prestate , conform documentatiei de atribuire (caiet de sarcini nr. 363/14.03.2023), atasat 

prezentului anunt si postat pe pagina de internet a autoritatii contractante www.cerctm.ro , 

categoria Anunturi/Achizitii. 

Pretul estimat pentru achizitionarea serviciilor de 1750 lei fără TVA. 

Conditii de participare: 

Operatorii economici interesati vor transmite oferta la adresa de e-mail: office@cerctm.ro  sau 

depusa pe suport de hartie la sediul autoritatii contractante - Serviciul Public de Administrare 

CERC, Timisoara, str. Paul Morand, nr. 15, pana cel tarziu la data de 20.03.2023, ora 11:00. 

Orice propuneri/amendamente cu privire la clauzele stipulate in acesta, se vor face doar 

inainte de data limita de depunere a ofertelor, prin solicitare de clarificari. Amendamentele 

depuse odata cu oferta sau ulterior, nu vor fi luate in considerare. Pretul ofertat este ferm si nu 
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poate fi modificat pe intreaga perioada de derulare a contractului.  Valoarea totală a 

contractului ofertata trebuie sa se incadreze in valoarea estimata de 1750 lei fara TVA.  

 Oferta va cuprinde: 

 Adresa de inaintare; 

 Propunerea tehnica, care va fi elaborata astfel încat sa rezulte ca sunt îndeplinite si 

asumate in totalitate cerintele impuse in Caietul de sarcini; 

 Propunere financiara ( Formularul de oferta)  

 Formularele anexate prezentului anunț semnate și ștampilate; 

 Copie CUI ( conform cu originalul). 

 Contract semnat și stampilat; 

Criterii de atribuire: 

Oferta declarata castigatoare, va fi oferta corespunzatoare din punct de vedere tehnic al 

cerintelor minime impuse in caietul de sarcini si care va prezenta pretul cel mai scazut. 

 

Informatii suplimentare:  

Contractul se va derula pe o perioadă de 10  zile calendaristice de la data semnării lui de către 

ambele parti, iar plata se va efectua in termen de 30 de zile de primirea documentatiei. 


