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INVITATIE DE PARTICIPARE nr.  5/02.11.2020 

 

1. Federatia Romana de Judo organizează procedura simplificată proprie în vederea 

achiziționării de  

Testari ARN 2019-n CoV – RT-PCR ,, Servicii de analize medicale”, CPV  85148000-8 . 

 

     Valoare estimata minima 480 lei; maxima  625.000 lei. 

     Cantitatea minima 2 teste ; maxima 2500 teste 

 

Cerinte: Testarile se vor efectua in laboratoare proprii sau colaboratori, punctele de recoltare 

trebuie sa fie aflate in toate orasele mari ale tarii, conform loturilor. 

Sa existe posibilitate sa se creeze echipe mobile pentru recoltari in centrele sportive  

3. Recoltarile se vor face cu programari, cu 24 de ore inainte, de FR Judo, iar eliberarea 

rezultatelor se va face in max 48 ore de la data recoltarii, cu respectarea Regulamentului 

General privind Protectia datelor. 

Federatia poate solicita, odata cu programarea, eliberarea rezultatelor in termen de 24 ore de 

la recoltare. 

Numar teste : se preconiza sa se efectueze : intre 2 – 2500 teste, structurate pe doua loturi, 

dupa cum urmeaza : 

 

a) Lot 1 Pentru Centrele de pregatire de la Cluj Napoca și Deva 

În orașele: Cluj Napoca, Brăila, Arad, Sibiu, Satu Mare, Drobeta Turnu Severin, 

Miercurea Ciuc, Deva, Alba Iulia, Onesti, Timisoara, Focsani, Galati, Suceava, Baia-

Mare si alte localitati daca va fi cazul.  

Nr. teste preconizate: 1 – 1250;  Valoare lot min 240 lei- max 312500 

 

b) Lot 2 Pentru Centrele de pregatire de la Oradea si Pitesti 

În orașele: Oradea, Iasi, Pitesti, Bacau, Brasov, Buzau, Ploiesti, Craiova, Bucuresti, 

Ilfov, Constanta Mediasi, Targu Mures si alte localitati daca va fi cazul. 

Nr. teste preconizate: 1– 1250 Valoare lot min 240 lei- max 312.500 lei 
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Moneda în care se transmite oferta de preț: RON. 

 

Descriere contract: Testari ARN 2019-n CoV – RT-PCR  

Tipul contractului: servicii cuprinse în Anexa nr.2 la Legea nr. 98/2016; 

Tip de finanțare: bugetul de stat si bugetul COSR; 

Limba în care se redactează: oferta, precum și documentele care însoțesc oferta, vor fi 

elaborate în limba română; 

Adresa la care se transmit ofertele: office@frjudo.ro 

Data limită pentru depunerea transmiterea ofertei: 16.11.2020, ora 12:00; 

Data limită pentru deschiderea ofertei: 16.11.2020, ora 12:30; 

Modul de obținere a documentației de atribuire: pe site-ul FR Judo  

Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile. 

Oferta va fi transmisa pe emailul federatiei. Se poate depune oferta pentru unul sau ambele 

loturi. 

Doate documentele trebuie sa fie semnate si scanate, originalele urmand sa fie depuse de catre 

cei care se vor clasa pe locul intai in clasamenul intemediar pentru fiecare lot, la Secretariatul 

FR Judo din str. Vasile Conta nr.16, sector 2, cam. 704, București. 

 

Criteriul de atribuire: ,,prețul cel mai scăzut”/test x 1250 de teste- lotul 1 si ,,prețul cel mai 

scăzut”/test x 1250 de teste- lotul 2 

 

Garanția de participare: nu se solicita. 

 

Rezultatul procedurii urmează a fi comunicat în scris, în termen de maximum 3(trei) zile de la 

semnarea Raportului procedurii. 

 

Contestații Achiziția  “Testari ARN 2019-n CoV – RT-PCR » se vor soluționa de instanța 

competentă (Contencios Administrativ). 

Persoana de contact dna. Nadasan Raluca, telefon: 0722539863, email office@frjudo.ro. 

 

 

 

 

Intocmit, 

 

Rodica Macovei 
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