Data: 23.02.2018

ERATA CAIET DE SARCINI
aferent ANUNTULUI DE PUBLICITATE publicat in SEAP cu nr. 156139/22.02.2018
privind atribuirea contractului de achizitia publica pentru
SERVICII DE MEDICINA MUNCII

1. Denumirea autoritatii contractante si date de contact:
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov, cu sediul in Bucuresti, Şos. Kiseleff nr.34, Sector
1, cod fiscal 10086689, telefon: 021 224.60.85/ 021 311.93.55, fax: 021.224.60.84
In atentia: Compartiment Achizitii si Administrativ, doamna Dinut Adriana, e-mail: if@ancpi.ro
2. Adresa de internet unde sunt publicate informaţiile cu privire la procesul de achizitie: www.elicitatie.ro , rubrica Publicitate-Anunturi; www.ocpiilfov.ro , rubrica Achizitii publice
3. Denumire contract: servicii de medicina muncii
Cod CPV: 85147000-1 - Servicii de medicina muncii
Tip contract: Contract de achizitie publica de servicii
Descriere contract: prestarea serviciilor de medicina muncii prevazute de legislatia in vigoare, pentru
categoriile de personal angajate in cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov.
MODIFICARE
Locul textului ce
urmeaza a fi modificat

Caiet de sarcini
II.CERINE TEHNICE

In loc de:

A se citi:

Asigurarea măsurilor privind
securitatea i sănătatea în muncă a
salariailor se va realiza prin
prestarea serviciilor de medicina
muncii pentru un numar de 126
persoane, pentru următoarele
categorii de personal:
- personal cu functii de decizie (sefi
servicii si birouri) - 2 persoane,
- conducători auto i personal cu
functii de decizie - 8 persoane
- conducatori auto - 13 persoane
- lucru la inaltime (serviciul arhiva,
inaltime pana la 4 m) - 2 persoane
- personal executie - 93 persoane

Asigurarea măsurilor privind
securitatea i sănătatea în muncă a
salariailor se va realiza prin
prestarea serviciilor de medicina
muncii pentru un numar de 126
persoane, pentru următoarele
categorii de personal:
- personal cu functii de decizie (sefi
servicii si birouri) - 2 persoane,
- conducători auto i personal cu
functii de decizie –
persoane
- conducatori auto - 13 persoane
- lucru la inaltime (serviciul arhiva,
inaltime pana la 4 m) - 2 persoane
- personal executie - 101 persoane

