
 

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTĂ  
Denumire Oficială: Centrul Romilor pentru Politici de Sanatate – SASTIPEN 

Adresă: Strada Triunghiului nr 40 sector 5 

Localitatea:București,  

CIF 22386469, 

Țara: România. 

Punct de contact: Secretariat 

telefon: 021456.03.21, E-mail: office@sastipen.ro 
ANUNT 

1.1 Denumire Contract: „Achiziția de servicii de cazare” prevazute  cadrul proiectului 
“Screening pentru Cancerul de Col Uterin și Tratament Precoce – SCCUT”  ID136812, 

Data Limita Depunere -Oferta: 07.03.2021; ora: 10 

Tip Anunț — Anexa 2;  

Tip Contract — servicii; 

Cod CPV Sau Denumire – Servicii de cazare, cod CPV: 5511000-4  Servicii de cazare la hotel. 

Valoarea estimată a achiziției: 71.400,00 lei fara TVA. 

Conditii referitoare la contract: conform documentatiei atasate 

Conditii de participare: conform documentatiei atasate 

Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut. 

 

Descriere contract:  

Obiectul este achiziția de „Servicii de CAZARE”, in vederea identificarii si recrutarii 

grupului tinta - persoane care vor beneficia de programe de sprijin (screening)  Primul pas consta  

in identificarea localitatilor unde se va realiza interventia, urmand a se contracta un expert in 

domeniul cercetarii si experti colectare date care vor realiza o cercetare la nivelul regiunii Sud 

Muntenia, conform caietului de sarcini atașat. 

In cadrul proiectului se urmareste „Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si 

a oricarei forme de discriminare, prin cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de 

inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general, prin organizarea 

de programe de sanatate si servicii orientate catre preventie, depistare precoce (screening) 

diagnostic si tratament precoce al cancerului de col uterin pentru 170.001 de femei din 

regiunea Sud-Muntenia, dintre care minim 50% apartin grupurilor vulnerabile”. 

             Informatii suplimentare 

Limba de redactare a ofertei: limba română. 

Locul de depunere a ofertelor: Centrul Romilor pentru Politici de Sanatate – SASTIPEN  

Data deschiderii ofertelor: 07.03.2021, ora 12:00;   
Data raspuns ofertanti: 08.03.2021 

Procedura de atribuire: Procedură proprie achizitie directa anexa 2 

mailto:office@sastipen.ro

