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Informatii generale

DENUMIRE ACHIZITIE: SERVICII SSM Data publicare: 05.07.2022 12:30

Cod si denumire CPV: 79417000-0 Servicii de consultanta in
domeniul securitatii (Rev.2)

Data finalizare: 07.07.2022 11:12

Finantare prin fonduri comunitare: Nu Data de raspuns a ofertantului: 05.07.2022 13:38

Tip de contract: Servicii Data de raspuns a autoritatii contractante: 07.07.2022 11:12

Stare: Oferta acceptata

Autoritatea contractanta Operator economic

Denumire: Municipiul Deva Denumire: S.C. SC DINAMIC PROTECTION SRL S.R.L.

CUI: 4374393 CUI: 25162997

Adresa: Strada: Unirii, nr. 4, Sector: -, Judet: Hunedoara, Localitate:
Deva, Cod postal: 330152

Adresa: Strada: Mărăşti, nr. -, Sector: -, Judet: Hunedoara, Localitate:
Deva, Cod postal: 330080

Localitatea, Tara: Deva, Romania Localitatea, Tara: Deva, Romania

Telefon: +40 254210072 Telefon: +40 722381014

E-mail: informatica@primariadeva.ro E-mail: chiriac72@yahoo.com

Website: www.primariadeva.ro

Informatii cumparare directa

Descriere Servicii in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru un numar
de 337 angajati.
- Declaratia 60 anexata semnata si stampilata de dvs;
- Certificat constatator ONRC;
- Contul IBAN Trezorerie;

Conditii de livrare La sediul achizitorului

Conditii de plata OP conform contract

Documente atasate declaratie 60.docx

Repere achizitionate Cantitate Valoare achizitie (RON fara TVA)

SERVICII IN DOMENIUL
SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN
MUNCĂ

Solicitata: 1 Pret estimat: 36.192,00

Numar de referinta: 001 Ofertata: 1 Pret de vanzare: 36.192,00

Pret de catalog: 36.192,00 RON/BUC Valoare estimata: 36.192,00

Cod si denumire CPV: 79417000-0 - Servicii
de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)

Valoare de vanzare: 36.192,00
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Descriere: 1. ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE ÎN DOMENIUL
 SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ ( S.S.M. ) - 2500 LEI / SET
 DocumentațiA va cuprinde:
    - evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/
echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
- planul de prevenire şi protecţie pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de
muncă/ echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;

- instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile
activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, şi difuzarea acestora în întreprindere şi/sau
unitate numai după ce au fost aprobate de către angajator;

 - tematicile  pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităţii instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile
proprii,

 -  planul de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art. 101-107, şi asigurarea ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru
aplicarea lui;

- evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific.

- stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea
conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul
de muncă;

2.   Consultanța/asistența lunară - 8 LEI/ PERSOANĂ/LUNĂ
completarea fișelor de securitate și sănătate în muncă pentru fiecare angajat.
- instruirea angajaților privind securitatea și sănătatea la locul de muncă.
- semnarea fișelor de SSM de către fiecare angajat. ( SSM)
- constiutirea COMITETULUI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ( C.S.S.M. )

PRETURILE NU CONTIN TVA.

TOTAL Valoare de vanzare: 36.192,00 RON
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