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Aprobat 

                                                         DIRECTOR GENERAL 
             Ing. Ghiță Paraschiv 

 
 
 

INVITAȚIE 
         
 
 

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că Transurb SA Galați intenționează să încheie un contract în vederea 
efectuării de: 

• examinări medicale, investigații medicale și consultații de medicina muncii pentru personalul cu 
atribuții în siguranța transporturilor și celelalte categorii profesionale - conform Caietului de sarcini nr. 
13268/ 04.10.2022 (LOT 1) 

• evaluări și examinări psihologice personalul cu atribuții în siguranța transporturilor și celelalte 
categorii profesionale ale Transurb SA Galați – conform Caietului de sarcini nr. 13601/ 10.10.2022 
(LOT 2) 
motiv pentru care vă invitam să depuneți oferta tehnică și financiară, având în vedere următoarele: 
 
1. Denumire entitate contractanta: TRANSURB SA 
Cod fiscal: RO10890801; J17/684/1998 
Adresa: B-dul George Coșbuc, nr. 259, lot 2/1, Galați 
Telefon: 0236 472 333 

  2. Denumire invitație: Atribuire contract de prestări servicii examinari medicale, investigatii medicale si 
consultatii de medicina muncii și Atribuire contract de prestări servicii de evaluări și examinări psihologice 

3. Modalitate achiziție: achiziție directă – selecție de oferte 
4. Valoare estimată fără TVA: LOT 1: 87.876,00 lei 

                  LOT 2: 24.950,00 lei 
Nota: Criteriul de atribuire: oferta cu preț cel mai scăzut 
 
5. Cod CPV: 85147000-1 „Servicii de medicina muncii” și Cod CPV 85121270-6 ”Servicii de psihiatrie 

sau psihologie (Rev.2) 
6. Tip achiziție: achizitie produse/prestare de servicii/ executie lucrari 
7. Obiectul achiziției: efectuarea de examinări medicale, investigații medicale și consultații de medicina 

muncii precum și evaluare și examinare psihologică pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor și 
celelalte categorii profesionale ale Transurb SA Galați. 

Numărul persoanelor şi structura acestora este estimativă. Acestea pot suferi modificări în perioada 
derulării contractului, în funcție de structura organizatorică a societății, fără a se depăşi limita maximă stabilită. 

8. Conditii de participare:  
- pot participa toți operatorii economici interesați, indiferent dacă aceștia dețin sau nu cont în SEAP. 
- ofertantii pot depune oferte doar pentru un lot sau pentru ambele loturi. 
- ofertele se transmit diferențiat per/ lot și per/ serviciu 

    9. Data limita de depunere a ofertelor: 04.11.2022, ora 12.00. 
   10. Adresa la care se transmit ofertele: Transurb SA Galati, B-dul George Cosbuc, nr. 259, lot 2/1 - 

secretariat. Ofertele se depun în plic închis și vor fi însoțite de documentele justificative specificate la capitolul 
Obligațiile prestatorului din Caietul de sarcini. 

   11. Limba de redactare: română 
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   12. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor 
   13. Modalitate de plată: plata se va realiza cu OP în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii. 
   14. Informații suplimentare: Documentația respectiv, Caiet de Sarcini, se poate ridica de la Serviciul 
Achiziții, Aprovizionare din cadrul Transurb S.A. Galați, B-dul George Coșbuc nr. 259, lot 2/1, Galați. 

Pentru alte detalii legate de serviciile ofertate, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon               
0721 103 659 sau pe e-mail la adresa: achizitii@transurbgalati.ro. 

 15. În eventualitatea în care oferta dumneavoastră corespunde din punct de vedere tehnic solicitărilor 
Transurb SA prin cerințele specificate în Caietul de sarcini, se încadrează în valoarea estimată precizată în invitația 
de participare și este clasată pe primul loc, achiziția se va finaliza prin incheierea a 2 contracte distincte 
astfel:contract pentru serviciile de examinări medicale, investigații medicale și consultații de medicina muncii 
pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor și celelalte categorii profesionale și contract pentru 
evaluări și examinări psihologice personalul cu atribuții în siguranța transporturilor și celelalte categorii 
profesionale. 

  
 
 
 
 

 
   

        Șef  Serviciu Achiziții, Aprovizionare 
        Aurelia Onciu 
 
 
 
 
        Serviciu Achiziții, Aprovizionare 
        Daniela – Gabriela Butuc            
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