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Documentatie de atribuire
Numar
21572
documentatie:
Furnizare a mobilierului si a echipamentelor medicale (inclusiv probe tehnologice si
Denumire
teste) la obiectivul de investitie „Modernizare Ambulatoriu Integrat al Spitalului
contract:
Orasenesc Negresti-Oas”
Data acceptare: 16.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)

Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL SATU MARE
Adresa postala: P-TA 25 OCTOMBRIE NR.1 , Localitatea: Satu Mare , Cod postal:
440026 , Romania , Punct(e) de contact: Teodorescu Dana Mirella , Tel. +40
261711004 , Email: dana.teodorescu@cjsm.ro , Fax: +40 261710395 , Adresa
internet (URL): www.cjsm.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2)

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate a administratiei publice locale
Activitate (activitati)
Altele: Servicii publice de interes judetean
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)

Descriere

II.1.1)

Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare a mobilierului si a echipamentelor medicale (inclusiv probe tehnologice si
teste) la obiectivul de investitie „Modernizare Ambulatoriu Integrat al Spitalului
Orasenesc Negresti-Oas”

II.1.2)

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de
prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Ambulatoriu Integrat al Spitalului Orasenesc
Negresti-Oas
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare

II.1.3)

Anuntul implica
Un contract de achizitii publice

II.1.4)

Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare, livrare, transport, montare si asigurare service pe perioada de garantie pentru
mobilier si furnizare, livrare, transport, montare, punere în functiune, instruire si
asigurare de service pe perioada de garantie pentru echipamentele medicale, prevazute
în caietul de sarcini.

II.1.6)

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
39100000-3 - Mobilier (Rev.2)
71632000-7 - Servicii de testare tehnica (Rev.2)

II.1.7)

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8)

Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.1.9)

Vor fi acceptate variante
Nu

II.2)

Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1)

Cantitatea totala sau domeniul
a)Cantitatile pe fiecare lot în parte sunt urmatoarele:Total cantitati Lot I - Echipamente
medicale (inclusiv probe tehnologice si teste):
Nr.
crt. DENUMIRE ECHIPAMENT CANT. COD CPV SI DENUMIRE
1 Electrocardiograf 3 33123200-0 Aparate de electrocardiografie
2 Ecograf color 1 33112000-8 Echipament de imagistica ecografica, cu ultrasunete si
Doppler
3 Tensiometru 14 33123100-9 Tensiometru
4 Cântar mecanic cu taliometru 7 42923200-4 Cântare
5 Cântar nou nascuti 1 42923200-4 Cântare
6 Timpanometru 1 33124100-6 Aparate de diagnosticare
7 Lupa cu iluminare 3 33167000-8 Lampi chirurgicale
8 Lampa UV 1 31515000-9 Lampi cu ultraviolete
9 Aparat electroterapie 1 33158200-4 Aparate de electroterapie
10 Aparat terapie ultrasunete 1 33155000-1 Aparate de fi
ioterapie
11 Aparat magnetoterapie 1 33155000-1 Aparate de fizioterapie
12 Otoscop 3 33124100-6 Aparate de diagnosticare
13 Oftalmoscop 3 33124100-6 Aparate de diagnosticare
14 Trusa lentile oftalmologica cu rame titan 1 33122000-1 Echipament oftalmologic
15 Aspirator portabil 3 42999100-6 Aspiratoare, altele decât cele de uz casnic
16 Electroencefalograf 2 33121100-5 Electroencefalografe
17 Electromiograf 1 33121300-7 Electromiografe
18 Negatoscop 5 33124100-6 Aparate de diagnosticare
19 Electrocauter 1 33161000-6 Instalatie de electrochirurgie
20 Monitor fetal 1 33123210-3 Sistem de monitorizare cardiaca
21 Dermatoscop 1 33124100-6 Aparate de diagnosticare
22 Ecograf color Doppler 2 33112000-8 Echipament de imagistica ecografica cu
ultrasunete si Doppler
23 Holter ECG 1 33123210-3 Sistem de monitorizare cardiaca
24 Holter HTA 1 33123210-3 Sistem de monitorizare cardiaca
25 Audiometru 1 33121400-8 Audiometre
26 Videorectoscop 1 33168100-6 Endoscoape
27 Gastroscop 1 33168100-6 Endoscoape
28 Colonoscop 1 33168100-6 Endoscoape
29 Oglinda frontala 1 33124100-6 Aparate de diagnosticare

30 Videocolposcop 1 33168100-6 Endoscoape
31 Sterilizator 7 33191100-6 Sterilizator
32 Doppler vascular 6 33112320-7 Aparate Doppler
33 Lensmetru electronic 1 33122000-1 Echipament oftalmologic
34 Autorefractometru electronic 1 33122000-1 Echipament oftalmologic
35 Biomicroscop 1 38510000-3 Microscoape
36 Proiector optotip 1 33122000-1 Echipament oftalmologic
37 Perimetru computerizat 1 33122000-1 Echipament oftalmologic
38 Tonometru automat noncontact 1 33122000-1 Echipament oftalmologic
39 Reflector cu picior 1 33167000-8 Lampi chirurgicale
40 Aparat aerosoli 2 33157400-9 Aparate medicale respiratorii
41 Ecograf color 1 33112000-8 Echipament de imagistica ecografica, cu ultrasunete si
Doppler
42 Masa masaj 1 33192150-8 Paturi speciale pentru terapie
43 Masa ginecologica cu un motor 3 33192210-7 Mese de examinare
44 Masa pentru consultat/înfasat sugari 1 33192200-4 Mese medicale
45 Masa aparate 18 33192200-4 Mese medicale
46 Masuta instrumentar cu 3 rafturi 18 33192200-4 Mese medicale
47 Canapea examinare cu cap reglabil 18 33192210-7 Mese de examinare
48 Dulap medical cu 2 corpuri 16 33192000-2 Mobilier medical
49 Scaun consultatii ORL 1 33192000-2 Mobilier medical
50 Scaun consultatii Oftalmologic 1 33192000-2 Mobilier medical
51 Dispozitiv de urcare pentru carucior cu rotile 1 33193000-9 Vehicule pentru
persoane invalide, scaune cu rotile si dispozitive conexe
52 Probe tehnologice si teste 71632000-7 Servicii de testare tehnica
Total cantitati Lot II - Mobilier:
Nr
crt DENUMIRE
ECHIPAMENT CANT. COD CPV SI DENUMIRE
1 Bancheta sala asteptare cu 3 locuri 15 39156000-0 Mobilier pentru sali de primire si
de receptie
2 Bancheta sala asteptare cu 2 locuri 15 39156000-0 Mobilier pentru sali de primire si
de receptie
3 Masa birou 17 39120000-9 Mese, dulapuri, birouri si biblioteci
4 Dulap cu usi si sertare 17 39120000-9 Mese, dulapuri, birouri si biblioteci
5 Scaun ergonomic 37 39111100-4 Scaune pivotante
b) Scopul contractului : Furnizare, livrare, transport, montare si asigurare service pe
perioada de garantie pentru mobilier si furnizare, livrare, transport, montare, punere în
functiune, instruire si asigurare de service pe perioada de garantie pentru
echipamentele medicale, prevazute în caietul de sarcini.
c) Valoarea estimata pentru total loturi este de 1.485.995 lei, fara TVA, reprezentând

echivalentul a 342.553,02 euro, curs inforeuro luna februarie 2012, 1€ = 4,3380 lei.
Valoarea estimata pe fiecare lot în parte este urmatoarea:
Valoarea estimata a contractului pentru Lotul I - Echipamente medicale (inclusiv probe
tehnologice si teste) - este 1.419.760 lei, fara TVA, din care:
- 1.411.260 lei, fara TVA, reprezinta valoarea alocata pentru achizitionarea de
echipamente medicale si
- 8.500 lei, fara TVA, reprezinta valoarea alocata pentru efectuarea de probe
tehnologice si teste.
Valoarea estimata a contractului pentru Lotul II - Mobilier - este 66.235 lei, fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: 1,485,995 RON
II.2.2)

Optiuni
Nu

II.3)

Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)

Conditii referitoare la contract

III.1.1)

Depozite valorice şi garantii solicitate
Pentru: Lotul I - 28.000 lei Lotul II - 1.324,70 lei Garantia de participare se constituie
în functie de lotul/loturile pentru care ofertantul va depune oferta si în functie de
cuantumul garantiei de participare mentionata mai sus. Modul de constituire a garantiei
de participare: Garantia de participare se constituie prin: - Instrument de garantare emis
în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în original,
completat conform Formularului 11 din Sectiunea III a documentatiei de atribuire; virament bancar în contul Judetului Satu Mare, deschis la Trezoreria Municipiului Satu
Mare, nr. RO57TREZ5465006XXX000197, cod fiscal: 3897378, care va purta viza
bancii, obligatoriu. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 de zile
de la data limita de depunere a ofertei. Pentru Lot I: Autoritatea contractanta va retine,
la prima sa cerere scrisa, din garantia de participare constituita, în raport cu valoarea
estimata a contractului, valoarea aferenta algoritmului de calcul prevazut la art.278^1
alin. (1) lit.b din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, suma de
5.199,75 lei, în cazul în care ofertantul a formulat contestatie în fata Consiliului
National de Solutionare a Contestatiilor, iar prin decizia pronuntata, contestatia a fost
respinsa ca nefondata. Pentru Lot II: Autoritatea contractanta va retine, la prima sa
cerere scrisa, din garantia de participare constituita, în raport cu valoarea estimata a
contractului, valoarea aferenta algoritmului de calcul prevazut la art.278^1 alin. (1) lit.a
din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, suma de 662,35 lei, în
cazul în care ofertantul a formulat contestatie în fata Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor, iar prin decizia pronuntata, contestatia a fost respinsa ca

nefondata. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea
contractului, fara TVA; Garantia de buna executie se constituie prin: - Instrument de
garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari,
în original, conform Formularului nr.12, cu o durata de valabilitate cel putin egala cu
durata contractului la care se adauga o perioada de 45 de zile. Se restituie în termen de
14 zile de la data întocmirii Procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul
contractului si/sau de la plata facturii finale, daca achizitorul nu a ridicat pâna la acea
data pretentii asupra ei.
III.1.2)

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bug.fond.ext.neramb.(POR 2007-2013,Axa prior.3–îmbun.infr.soc,Dom.major de
interv.3.1–“Reabil./modern. /echiparea infrastr.serv.de sanatate”)si Bug.prop.de
venit.si chelt.al jud.SM

III.1.3)

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie
contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare

III.1.4)

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu

III.2)

Conditii de participare

III.2.1)

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea
in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
NOTA:
Formularele solicitate se vor depune în original.
Documentele solicitate se vor depune în oricare din formele: în original, în copie
legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Toate documentele întocmite/emise de catre ofertant se vor prezenta în original,
inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator/i.
1. Declaratie privind eligibilitatea (privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 180
din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)
Declaratie pe propria raspundere completata în conformitate cu Formularul 12A din
Sectiunea III a Documentatiei de atribuire.
Dupa caz, fiecare asociat si/sau tert sustinator este obligat sa prezinte aceasta
Declaratie.
2.Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura. Se va
completa Formularul 12C din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.

Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceasta Declara?ie.
3.Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare
Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181
din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa
Formularul 12B din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.
Dupa caz, fiecare asociat si/sau tert sustinator este obligat sa prezinte aceasta
Declaratie. Tertul sustinator nu trebuie sa se încadreze în prevederile art.181 lit.a, c^1
si d din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
4.Certificate tip eliberate de autoritatile mentionate din care sa reiasa situatia
operatorului economic
Se va prezenta situatia obligatiilor scadente în luna anterioara celei în care se prezinta
ofertele.
Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre
bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului, emis de Directia
Generala a Finantelor Publice.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.
Certificat privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor
catre bugetul local, emis de Directia/Serviciul de specialitate al Consiliul Local în a
carui raza de competenta îsi are ofertantul sediul social.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.
Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documente echivalente, însotite de
traducerea acestora în limba româna de catre un traducator autorizat.
5. Declaratie privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 69^1 din OUG
nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Declaratie pe propria raspundere completata în conformitate cu Formularul Y din
Sectiunea III a documentatiei de atribuire.
Dupa caz, fiecare asociat, tert sustinator sau subcontractant este obligat sa prezinte
aceasta Declaratie.
NOTA: În sensul prevederilor art.691 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, persoanele cu functie de decizie din cadrul Autoritatii
contractante sunt: Csehi Árpád Szabolcs, Govor Mircea Vasile, Stef Mihai Adrian,
Crasnai Mihaela Elena Ana, Ardelean Ioan Claudiu, Lazin Octavian Ioan Gheorghe,
Crisan Anca Maria, Mîndrut Marius Vasile, Schvarczkopf Ana Erica, Manta
Magdalena Sofia, Chis Ioan, Tataru Rodica, Seres Ioan, Faur Marcel Vasile, Bura
Angela Maria, Gheorghiu Aurelian, Bara Istvan Iosif, Pîrcalab Oana Dana, Janko-Szép
István Tamas, Roman Luminita Liliana, Dragos Mihaela Alina, Onci Sergiu Marcel,
Mitrut Diana Delia.
6.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului
nr.314/2010
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, completat în conformitate
cu Formularul Z din Sectiunea III a documentatiei de atribuire. NOTA: Capacitatea de

exercitare a activitatii profesionale - sunt cerinte obligatorii, dupa caz, pentru toate
loturile pentru care se depune oferta; în cazul în care operatorul economic depune
oferta pentru ambele loturi, aceste documente se depun într-un singur exemplar.
Certificat constatator emis de ONRC
Persoane juridice/fizice române
Persoanele juridice vor depune Certificat constatator emis de Oficiul Registrului
Comertului, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data sedintei de deschidere a
ofertelor, din care sa reiasa faptul ca, ofertantul nu are înscrise mentiuni referitoare la
condamnari pentru fapte penale, punerea sub interdictie, instituirea curatelei, declararea
starii de insolventa, lichidare, respectiv reorganizare judiciara sau faliment, si din care
sa reiasa faptul ca, ofertantul are înscrisa în domeniile de activitate, activitatea ce face
obiectul prezentei proceduri.
NOTA:
- Ofertantului, desemnat câstigator, înainte de a se transmite comunicarea privind
rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita sa prezinte, în original/în copie
legalizata, Certificatul constatator, pentru conformitate.
- Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi
prezentate în favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre
tert sustinator.
Persoanele fizice vor depune autorizatia de functionare PFA.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Persoane juridice/fizice straine
Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de înregistrare ca
persoana juridica/fizica autorizata conform prevederilor legale din tara în care
ofertantul este rezident. Ofertantii care participa la procedura trebuie sa faca dovada ca
sunt atestati de catre un organism abilitat în tara în care ofertantul este rezident ori
apartine din punct de vedere profesional la o grupare legal constituita, în conformitate
cu legislatia în vigoare din tara de origine a ofertantului, însotite de traducerea acestora
în limba româna de catre un traducator autorizat, în copii conform cu originalul,
documente valabile la data sedintei de deschidere a ofertei.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
- Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru comercializare si activitatea
de service (pentru perioada de garantie).(acest document nu se solicita pentru lotul II)
Ofertantii nerezidenti vor depune documente echivalente însotite de traducerile
autorizate în limba româna.
III.2.2)

Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Fisa de informatii generale
2. Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (fara a fi luat în considerare anul în
curs) în functie de documentele disponibile ale operatorilor economici ce vor fi

prezentate în vederea demonstrarii îndeplinirii cerintei de calificare si se va determina
ca medie aritmetica a cifrelor de afaceri globale obtinute de operatorul economic în
ultimii 3 anii financiari.
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani sa fie cel putin egala:
Pentru Lotul I – 2.800.000 lei
Pentru Lotul II – 130.000 lei
III.2.3)

Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
NOTA: Capacitatea tehnica si/sau profesionala - sunt cerinte obligatorii solicitate
pentru fiecare lot în parte.
1. Declaratie privind lista principalelor livrari de produse în ultimii 3 ani
2. Se solicita ca ofertantii sa nominalizeze în Anexa la Formularul 12F:
Pentru Lotul I:
- maxim 3 contracte prin care sa faca dovada furnizarii de produse de natura similara, a
caror valoare însumata sa fie de minim 1.400.000 lei fara TVA
Pentru Lotul II:
- maxim 3 contracte prin care sa faca dovada furnizarii de produse de natura similara, a
caror valoare însumata sa fie de minim 65.000 lei fara TVA.
3. Declaratie privind personalul tehnic de care dispune (pentru lotul I)
4. Declaratie privind personalul tehnic de care dispune (pentru lotul II)
5. CV-urile personalului nominalizat în lista.
6. Certificate de înregistrare a dispozitivelor medicale emise de Ministerul Sanatatii
pentru dispozitivele medicale
(acest document nu se solicita pentru lotul II)
7.Declaratie pe propria raspundere din partea ofertantului ca mobilierul care va fi livrat
va avea Certificat de conformitate pentru produs, privind standardele în vigoare (acest
document nu se solicita pentru lotul I)
8. Declaratie privind partea/par?ile din contract care sunt îndeplinite de subcontractan?i
?i specializarea acestora
Certificat ISO 9001:2008 sau echivalent, privind managementul calitatii din care sa
reiasa obiectul de activitate aferent Lotului I sau Lotului II, valabil la data limita de
depunere a ofertelor.
Certificatul care nu îndeplineste aceste conditii nu va fi luat în considerare.

III.2.4)

Contracte rezervate
Nu

III.3)

Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1)

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2)

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale
membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)

Tipul procedurii

IV.1.1)

Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2)

Criterii de atribuire

IV.2.1)

Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a
participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1. Pretul ofertei
50 %
Descriere: la pct.VI.3 Alte informatii
2. Perioada de garantie acordata produselor 50 %
Descriere: la pct.VI.3 Alte informatii
Punctaj maxim componenta tehnica: 50

IV.2.2)

Se va organiza o licitatie electronica
Nu

IV.3)

Informatii administrative

IV.3.1)

Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3/2012

IV.3.2)

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu

IV.3.3)

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia
unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la
documente: 02.05.2012 16:00
Documente de plata: NU

IV.3.4)

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.05.2012 09:00

IV.3.5)

Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor
selectati

IV.3.6)

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana

IV.3.7)

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.8)

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.05.2012 10:00
Locul: la sediul Judetului Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr.1, mun.Satu Mare, jud.Satu
Mare
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere, personal sau prin reprezentant
împuternicit, caz în care acesta va face dovada împuternicirii sale.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)

Contractul este periodic
Nu

VI.2)

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Bug.fond.externe neramb.(POR
2007-2013,Axa prioritara 3–îmbunat.infr.soc,Dom.major de interv.3.1–
“Reabil/modern/echiparea infr.serv.de sanatate”) si Bug.propriu de venit.si chelt.al
jud.SM
Tip de finantare: Fonduri europene
Fond european: Programul Operational Regionale

VI.3)

Alte informatii
I.1.Pretul ofertei 50;Pctj.pt.fact.de ev.„Pretul ofertei”:a)pt.pretul min.of,care asigura
nivelul calit,tehn.si funct.al of,se acorda pctj max.alocat fact.de ev.respectiv=50
pct;b)pt.alt pret decât cel prev.la lit.a)pctj.se calc.astfel:Pctj (n)=[ pret min/pret (n)] x
punctaj max (50 pct), unde:pctj (n) =pctj of (n),pret (n)=pretul ofertei (n),pctj max=pctj
pt.pretul min.conf.pct.a)(50 pct);2.Perioada de garantie acordata produselor 50;Pctj

pt.fact.de ev.„Perioada de gar.acordata prod”:2.1.Pt.o Per.de gar.de 2 ani pctj max=10
pct;2.2.Pt.o Per.de gar.de 3 ani pctj max=20 pct;2.3.Pt.o Per.de gar.de 4 ani pctj
max=30 pct;2.4.Pt.o Per.de gar.de 5 ani si de peste 5 ani pctj max=50 pct;TOTAL=50
de pct;Punctajul af.fact.de ev.„Per.de gar.acordata prod” se va det.ca medie aritm.a
punctajelor obt.pe fiecare prod.în parte. NOTA:a)În vederea ev.unit.si
resp.princip.tratamentului egal,se accepta numai of.care prez.gar.ale prod.raportate în
ani întregi si nu în luni.b)Pt.o per.de gar. acordata de of.prod.mai mica de 2 ani de la
data receptiei prod,of.va fi consid.neconf. c)Per.de gar.acordata prod.va fi cuprinsa
între 2 ani-5 ani si de peste 5 ani,calc.de la data receptiei prod.ce va fi consemnata întrun PV de receptie cant.si calit.dupa montarea acestora la benef,semnat de
reprez.ambelor parti.Detalii priv.aplic.algoritm.de calcul atât pt.Lotul I cât si pt.Lotul II
Punctaj total=Punctaj financiar+Punctaj tehnic=100 puncte;Metoda
cost/garantie:Metoda presupune clasif.of.în ordinea descrescatoare a pct.combinate
(pretul of., perioada de garantie), având in vedere ponderile indicate, pt.fiecare din
pct.respective. II. În conf.cu Manualul operat.pt.atrib.contr.de achiz.al ANRMAP,în
cazul în care 2 sau mai multe oferte ocupa primul loc cu acelasi pret,mod.de
departaj.este urmat.:Of.,care au prez.acelasi pret,li se va sol.transmit.unei noi
prop.fin.în plic închis.Ctr.va fi atrib.of.a carui noua prop.fin.are pretul cel mai
scazut.Of.cu pretul cel mai scazut va fi desem.castigatoare.
VI.4)

Cai de atac

VI.4.1)

Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti ,
Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax:
+40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)

Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art.256^2 alin.1 lit.a din OUG nr.34/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare – 10 zile.

VI.4.3)

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Judetul Satu Mare – Serviciul Juridic si Contencios
Adresa postala: P-ta 25 Octombrie nr.1 , Localitatea: Satu Mare , Cod postal:
440022 , Romania , Tel. +40 261807154 , Fax: +40 261713072 , Adresa internet
(URL): www.cjsm.ro

VI.5)

Data expedierii prezentului anunt

16.03.2012 11:49

Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare
Tip legislatie: OG 34

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
JUDETUL SATU MARE
Adresa postala: P-TA 25 OCTOMBRIE NR.1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Punct(e) de contact: Teodorescu Dana Mirella, Tel.
+40 261711004, Email: dana.teodorescu@cjsm.ro, Fax: +40 261710395, Adresa internet (URL): www.cjsm.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL):
www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Autoritate a administratiei publice locale

Activitate (Activitati)
Altele: Servicii publice de interes judetean

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Furnizare a mobilierului si a echipamentelor medicale (inclusiv probe tehnologice si teste) la obiectivul de investitie „Modernizare
Ambulatoriu Integrat al Spitalului Orasenesc Negresti-Oas”

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Ambulatoriu Integrat al Spitalului Orasenesc
Negresti-Oas
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare, livrare, transport, montare si asigurare service pe perioada de garantie pentru mobilier si furnizare, livrare, transport, montare,
punere în functiune, instruire si asigurare de service pe perioada de garantie pentru echipamentele medicale, prevazute în caietul de sarcini.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)
39100000-3 Mobilier (Rev.2)
71632000-7 Servicii de testare tehnica (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi
Da - unul sau mai multe loturi

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-02-2012 15:38

Pagina 1/9

Fisa de date
a)Cantitatile pe fiecare lot în parte sunt urmatoarele:Total cantitati Lot I - Echipamente medicale (inclusiv probe tehnologice si teste):
Nr.
crt.DENUMIRE ECHIPAMENTCANT.COD CPV SI DENUMIRE
1Electrocardiograf333123200-0 Aparate de electrocardiografie
2Ecograf color133112000-8 Echipament de imagistica ecografica, cu ultrasunete si Doppler
3Tensiometru1433123100-9 Tensiometru
4Cântar mecanic cu taliometru742923200-4 Cântare
5Cântar nou nascuti142923200-4 Cântare
6Timpanometru133124100-6 Aparate de diagnosticare
7Lupa cu iluminare333167000-8 Lampi chirurgicale
8Lampa UV131515000-9 Lampi cu ultraviolete
9Aparat electroterapie133158200-4 Aparate de electroterapie
10Aparat terapie ultrasunete133155000-1 Aparate de fi
ioterapie
11Aparat magnetoterapie133155000-1 Aparate de fizioterapie
12Otoscop333124100-6 Aparate de diagnosticare
13Oftalmoscop333124100-6 Aparate de diagnosticare
14Trusa lentile oftalmologica cu rame titan133122000-1 Echipament oftalmologic
15Aspirator portabil342999100-6 Aspiratoare, altele decât cele de uz casnic
16Electroencefalograf233121100-5 Electroencefalografe
17Electromiograf133121300-7 Electromiografe
18Negatoscop533124100-6 Aparate de diagnosticare
19Electrocauter133161000-6 Instalatie de electrochirurgie
20Monitor fetal133123210-3 Sistem de monitorizare cardiaca
21Dermatoscop1 33124100-6 Aparate de diagnosticare
22Ecograf color Doppler233112000-8 Echipament de imagistica ecografica cu ultrasunete si Doppler
23Holter ECG133123210-3 Sistem de monitorizare cardiaca
24Holter HTA133123210-3 Sistem de monitorizare cardiaca
25Audiometru133121400-8 Audiometre
26Videorectoscop133168100-6 Endoscoape
27Gastroscop1 33168100-6 Endoscoape
28Colonoscop133168100-6 Endoscoape
29Oglinda frontala133124100-6 Aparate de diagnosticare
30Videocolposcop133168100-6 Endoscoape
31Sterilizator733191100-6 Sterilizator
32Doppler vascular633112320-7 Aparate Doppler
33Lensmetru electronic133122000-1 Echipament oftalmologic
34Autorefractometru electronic133122000-1 Echipament oftalmologic
35Biomicroscop138510000-3 Microscoape
36Proiector optotip133122000-1 Echipament oftalmologic
37Perimetru computerizat133122000-1 Echipament oftalmologic
38Tonometru automat noncontact133122000-1 Echipament oftalmologic
39Reflector cu picior133167000-8 Lampi chirurgicale
40Aparat aerosoli233157400-9 Aparate medicale respiratorii
41Ecograf color133112000-8 Echipament de imagistica ecografica, cu ultrasunete si Doppler
42Masa masaj 133192150-8 Paturi speciale pentru terapie
43Masa ginecologica cu un motor333192210-7 Mese de examinare
44Masa pentru consultat/înfasat sugari133192200-4 Mese medicale
45Masa aparate18 33192200-4 Mese medicale
46Masuta instrumentar cu 3 rafturi1833192200-4 Mese medicale
47Canapea examinare cu cap reglabil1833192210-7 Mese de examinare
48Dulap medical cu 2 corpuri1633192000-2 Mobilier medical
49Scaun consultatii ORL133192000-2 Mobilier medical
50Scaun consultatii Oftalmologic133192000-2 Mobilier medical
51Dispozitiv de urcare pentru carucior cu rotile133193000-9 Vehicule pentru persoane invalide, scaune cu rotile si dispozitive conexe
52Probe tehnologice si teste71632000-7 Servicii de testare tehnica
Total cantitati Lot II - Mobilier:
Nr
crtDENUMIRE
ECHIPAMENTCANT.COD CPV SI DENUMIRE
1Bancheta sala asteptare cu 3 locuri1539156000-0 Mobilier pentru sali de primire si de receptie
2Bancheta sala asteptare cu 2 locuri1539156000-0 Mobilier pentru sali de primire si de receptie
3Masa birou1739120000-9 Mese, dulapuri, birouri si biblioteci
4Dulap cu usi si sertare1739120000-9 Mese, dulapuri, birouri si biblioteci
5Scaun ergonomic3739111100-4 Scaune pivotante
b) Scopul contractului : Furnizare, livrare, transport, montare si asigurare service pe perioada de garantie pentru mobilier si furnizare, livrare,
transport, montare, punere în functiune, instruire si asigurare de service pe perioada de garantie pentru echipamentele medicale, prevazute
în caietul de sarcini.
c) Valoarea estimata pentru total loturi este de 1.485.995 lei, fara TVA, reprezentând echivalentul a 342.553,02 euro, curs inforeuro luna
februarie 2012, 1€ = 4,3380 lei.
Valoarea estimata pe fiecare lot în parte este urmatoarea:
Valoarea estimata a contractului pentru Lotul I - Echipamente medicale (inclusiv probe tehnologice si teste) - este 1.419.760 lei, fara TVA,
din care:
- 1.411.260 lei, fara TVA, reprezinta valoarea alocata pentru achizitionarea de echipamente medicale si
8.500 lei, fara TVA, reprezinta valoarea alocata pentru efectuarea de probe tehnologice si teste.
Valoarea estimata a contractului pentru Lotul II - Mobilier - este 66.235 lei, fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: 1,485,995.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
45 zile incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
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II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
Pentru:
Lotul I - 28.000 lei
Lotul II - 1.324,70 lei
Garantia de participare se constituie în functie de lotul/loturile pentru care ofertantul va depune oferta si în functie de cuantumul garantiei de
participare mentionata mai sus.
Modul de constituire a garantiei de participare:
Garantia de participare se constituie prin:
-Instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în original, completat conform
Formularului 11 din Sectiunea III a documentatiei de atribuire;
- virament bancar în contul Judetului Satu Mare, deschis la Trezoreria Municipiului Satu Mare, nr. RO57TREZ5465006XXX000197, cod
fiscal: 3897378, care va purta viza bancii, obligatoriu.
Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertei.
Pentru Lot I:
Autoritatea contractanta va retine, la prima sa cerere scrisa, din garantia de participare constituita, în raport cu valoarea estimata a
contractului, valoarea aferenta algoritmului de calcul prevazut la art.278^1 alin. (1) lit.b din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare, suma de 5.199,75 lei, în cazul în care ofertantul a formulat contestatie în fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor,
iar prin decizia pronuntata, contestatia a fost respinsa ca nefondata.
Pentru Lot II:
Autoritatea contractanta va retine, la prima sa cerere scrisa, din garantia de participare constituita, în raport cu valoarea estimata a
contractului, valoarea aferenta algoritmului de calcul prevazut la art.278^1 alin. (1) lit.a din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare, suma de 662,35 lei, în cazul în care ofertantul a formulat contestatie în fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, iar
prin decizia pronuntata, contestatia a fost respinsa ca nefondata.

III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da
Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea contractului, fara TVA;
Garantia de buna executie se constituie prin:
-Instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în original, conform Formularului
nr.12, cu o durata de valabilitate cel putin egala cu durata contractului la care se adauga o perioada de 45 de zile.
Se restituie în termen de 14 zile de la data întocmirii Procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului si/sau de la
plata facturii finale, daca achizitorul nu a ridicat pâna la acea data pretentii asupra ei.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bug.fond.ext.neramb.(POR 2007-2013,Axa prior.3–îmbun.infr.soc,Dom.major de interv.3.1–“Reabil./modern.
/echiparea infrastr.serv.de sanatate”)si Bug.prop.de venit.si chelt.al jud.SM

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
c)OUG 30/2006 priv.functia de verif.a aspect.proced.af.proc.de atrib.a contr.de achiz.publ,precum si actele norm.subsecv.emise în aplicarea
acesteia;d)HG 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG 30/2006 priv.functia de verif.a aspectelor proced.af.proc.de atrib.a
contr.de achiz.publ,precum si actele norm.subsecv.emise în aplicarea acesteia;e)Legea 346/2004 priv.IMM;f)Ordinul ANRMAP 302/2011
priv.aprob.form.standard ale PV al sed.de desch.a of.si Rap.proced,af.proced.de atrib.a contr. de achiz.publ,a contr.de concesiune de
lucr.publ.si a contr.de conc.de serv;g)Ordinul ANRMAP 314/2010 priv.punerea în apl.a certif.de part.la licitatii cu of.indep;h)Ordinul
ANRMAP 509/2011 priv.formularea criteriilor de calif.si selectie;i)HG 54/2009;j)OMS 253/2010;k)Lg.176/2000;l)OMS 1636/2004;NOTA:–Prin
legisl.mentionata se întelege legisl.cu modif.si compl.la zi;–Prezenta enumerare nu are caracter limitativ;–Inf.priv.legis.ref.la achiz.pe
www.anrmap.ro.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
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NOTA:
Formularele solicitate se vor depune în original.
Documentele solicitate se vor depune în oricare din formele: în original, în copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „conform cu
originalul”.
Toate documentele întocmite/emise de catre ofertant se vor prezenta în original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator/i.
1. Declaratie privind eligibilitatea (privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare)
Declaratie pe propria raspundere completata în conformitate cu Formularul 12A din Sectiunea III a Documentatiei de atribuire.
Dupa caz, fiecare asociat si/sau tert sustinator este obligat sa prezinte aceasta Declaratie.
2.Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura. Se va completa Formularul 12C din Sectiunea III a
documentatiei de atribuire.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceasta Declara?ie.
3.Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare. Se va completa Formularul 12B din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.
Dupa caz, fiecare asociat si/sau tert sustinator este obligat sa prezinte aceasta Declaratie. Tertul sustinator nu trebuie sa se încadreze în
prevederile art.181 lit.a, c^1 si d din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
4.Certificate tip eliberate de autoritatile mentionate din care sa reiasa situatia operatorului economic
Se va prezenta situatia obligatiilor scadente în luna anterioara celei în care se prezinta ofertele.
Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al
statului, emis de Directia Generala a Finantelor Publice.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.
Certificat privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local, emis de Directia/Serviciul de
specialitate al Consiliul Local în a carui raza de competenta îsi are ofertantul sediul social.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.
Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documente echivalente, însotite de traducerea acestora în limba româna de catre un
traducator autorizat.
5. Declaratie privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 69^1 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Declaratie pe propria raspundere completata în conformitate cu Formularul Y din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.
Dupa caz, fiecare asociat, tert sustinator sau subcontractant este obligat sa prezinte aceasta Declaratie.
NOTA: În sensul prevederilor art.691 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele cu functie de decizie din
cadrul Autoritatii contractante sunt: Csehi Árpád Szabolcs, Govor Mircea Vasile, Stef Mihai Adrian, Crasnai Mihaela Elena Ana, Ardelean
Ioan Claudiu, Lazin Octavian Ioan Gheorghe, Crisan Anca Maria, Mîndrut Marius Vasile, Schvarczkopf Ana Erica, Manta Magdalena Sofia,
Chis Ioan, Tataru Rodica, Seres Ioan, Faur Marcel Vasile, Bura Angela Maria, Gheorghiu Aurelian, Bara Istvan Iosif, Pîrcalab Oana Dana,
Janko-Szép István Tamas, Roman Luminita Liliana, Dragos Mihaela Alina, Onci Sergiu Marcel, Mitrut Diana Delia.
6.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului nr.314/2010
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, completat în conformitate cu Formularul Z din Sectiunea III a documentatiei de
atribuire.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
NOTA: Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale - sunt cerinte obligatorii, dupa caz, pentru toate loturile pentru care se depune
oferta; în cazul în care operatorul economic depune oferta pentru ambele loturi, aceste documente se depun într-un singur exemplar.
Certificat constatator emis de ONRC
Persoane juridice/fizice române
Persoanele juridice vor depune Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data
sedintei de deschidere a ofertelor, din care sa reiasa faptul ca, ofertantul nu are înscrise mentiuni referitoare la condamnari pentru fapte
penale, punerea sub interdictie, instituirea curatelei, declararea starii de insolventa, lichidare, respectiv reorganizare judiciara sau faliment, si
din care sa reiasa faptul ca, ofertantul are înscrisa în domeniile de activitate, activitatea ce face obiectul prezentei proceduri.
NOTA:
-Ofertantului, desemnat câstigator, înainte de a se transmite comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita sa
prezinte, în original/în copie legalizata, Certificatul constatator, pentru conformitate.
-Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate în favoarea ofertantului de catre eventualii
subcontractanti si/sau de catre tert sustinator.
Persoanele fizice vor depune autorizatia de functionare PFA.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Persoane juridice/fizice straine
Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de înregistrare ca persoana juridica/fizica autorizata conform prevederilor
legale din tara în care ofertantul este rezident. Ofertantii care participa la procedura trebuie sa faca dovada ca sunt atestati de catre un
organism abilitat în tara în care ofertantul este rezident ori apartine din punct de vedere profesional la o grupare legal constituita, în
conformitate cu legislatia în vigoare din tara de origine a ofertantului, însotite de traducerea acestora în limba româna de catre un traducator
autorizat, în copii conform cu originalul, documente valabile la data sedintei de deschidere a ofertei.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
-Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru comercializare si activitatea de service (pentru perioada de garantie).(acest
document nu se solicita pentru lotul II)
Ofertantii nerezidenti vor depune documente echivalente însotite de traducerile autorizate în limba româna.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

1. Fisa de informatii generale

-Formularul C din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.
(acest formular se va depune separat pe fiecare lot);
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2. Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (fara a fi luat în considerare
anul în curs) în functie de documentele disponibile ale operatorilor
economici ce vor fi prezentate în vederea demonstrarii îndeplinirii cerintei de
calificare si se va determina ca medie aritmetica a cifrelor de afaceri globale
obtinute de operatorul economic în ultimii 3 anii financiari.
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani sa fie cel putin egala:
Pentru Lotul I – 2.800.000 lei
Pentru Lotul II – 130.000 lei

-Orice documente disponibile ale operatorilor economici ce vor fi
prezentate în vederea demonstrarii îndeplinirii cerintei de
calificare.
Valorile vor fi exprimate în Lei si în Euro, la cursul Leu/Euro
mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv.
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede
decât Euro sau Lei, vor utiliza ratele de schimb medii anuale
stabilite de catre Banca Nationala a tarii respective în care s-a
facut înregistrarea si se vor specifica ratele utilizate în oferta
depusa.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta documente echivalente,
însotite de traducerea acestora în limba româna de catre un
traducator autorizat, documente valabile la data sedintei de
deschidere a ofertei.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste
documente.

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

NOTA: Capacitatea tehnica si/sau profesionala - sunt cerinte obligatorii
solicitate pentru fiecare lot în parte.
1. Declaratie privind lista principalelor livrari de produse în ultimii 3 ani

-Formularul 12F din Sectiunea III a documentatiei de atribuire
-Se solicita completarea Anexei la Formularul 12F - Lista
principalelor furnizari de produse, care va contine valori,
perioade de derulare a contractelor, beneficiari, indiferent daca
acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati.
(acest formular cu anexa se va depune separat pe fiecare lot);
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceasta
declaratie cu anexa.

2. Se solicita ca ofertantii sa nominalizeze în Anexa la Formularul 12F:
Pentru Lotul I:
- maxim 3 contracte prin care sa faca dovada furnizarii de produse de
natura similara, a caror valoare însumata sa fie de minim 1.400.000 lei fara
TVA
Pentru Lotul II:
-maxim 3 contracte prin care sa faca dovada furnizarii de produse de natura
similara, a caror valoare însumata sa fie de minim 65.000 lei fara TVA.

Se vor depune în acest sens certificate/documente emise de
principalii beneficiari, clienti privati sau autoritati contractante;
Certificatele/documentele trebuie sa fie datate, semnate în clar si
fara prescurtari, si trebuie sa contina informatii privind obiectul
contractului, duratei acestuia si pretul platit pentru produsele
livrate.
Conversia în Lei a valorilor contractelor se va face la cursul
mediu BNR aferent anului/anilor în care au fost furnizate
produsele, sau la cursul Bancii Nationale din tara de resedinta a
ofertantului, în cazul nerezidentilor, pentru anul/anii îndeplinirii
contractului, respectiv:
Anul 2009: 1 Euro = 4,2373 Lei;
Anul 2010: 1 Euro = 4,2099 Lei;
Anul 2011: 1 Euro = 4,2379 Lei
Pentru anul 2012 se va utiliza cursul valutar mediu lunar
comunicat de catre BNR aferent lunii la care se raporteaza
contractul/contractele nominalizate în Anexa la Formularul 12F.
NOTA: Documentele solicitate la acest punct se vor depune
separat pe fiecare lot pentru care se depune oferta.

3. Declaratie privind personalul tehnic de care dispune (pentru lotul I)

- Formularul 12I din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.
Ofertantul va nominaliza personalul responsabil cu instruirea
personalului medical si al celui tehnic din cadrul Spitalului
Orasenesc Negresti-Oas privind utilizarea echipamentelor
medicale ce fac obiectul contractului (dupa caz).
Ofertantul va nominaliza personalul responsabil cu asigurarea
service-ului în perioada de garantie.

4. Declaratie privind personalul tehnic de care dispune (pentru lotul II)

- Formularului 12J din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.
Ofertantul va nominaliza personalul responsabil cu asigurarea
service-ului în perioada de garantie.

5. CV-urile personalului nominalizat în lista.

-Se vor anexa Declaratiei (pentru Lotul I), CV-urile personalului
nominalizat în lista.

6. Certificate de înregistrare a dispozitivelor medicale emise de Ministerul
Sanatatii pentru dispozitivele medicale
(acest document nu se solicita pentru lotul II)

-Certificate de înregistrare a dispozitivelor medicale emise de
Ministerul Sanatatii pentru dispozitivele medicale

7.Declaratie pe propria raspundere din partea ofertantului ca mobilierul care -Declaratie pe propria raspundere
va fi livrat va avea Certificat de conformitate pentru produs, privind
standardele în vigoare (acest document nu se solicita pentru lotul I)

Ofertantii nerezidenti vor depune documente echivalente însotite
de traducerile autorizate în limba româna.
8. Declaratie privind partea/par?ile din contract care sunt îndeplinite de
subcontractan?i ?i specializarea acestora

-Formularul 12G, precum ?i Anexa la Formularul 12G din
Sectiunea III – Formulare.
Ofertan?ii vor nominaliza în Anexa la Formularul 12G,
subcontractan?ii, sau în lipsa acestora vor depune Formularul
12G ?i Anexa cu men?iunea „Nu este cazul”.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceasta
declaratie.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
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Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Certificat ISO 9001:2008 sau echivalent, privind managementul calitatii din
care sa reiasa obiectul de activitate aferent Lotului I sau Lotului II, valabil la
data limita de depunere a ofertelor.
Certificatul care nu îndeplineste aceste conditii nu va fi luat în considerare.

-Certificat ISO 9001:2008 sau echivalent
NOTA: Acest document se va depune separat pe fiecare lot
pentru care se depune oferta.

III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
1 Pretul ofertei

Pondere

Punctaj maxim

50.00%

50.00

50.00%

50.00

Descriere: la pct.VI.3 Alte informatii
2 Perioada de garantie
acordata produselor
Descriere: la pct.VI.3 Alte informatii
(

) Intra in licitatie electronica / reofertare (

) Direct proportional (

) Invers proportional

Punctaj maxim: 50.00
Ponderea componentei tehnice: 50.00%

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3/2012

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile
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IV.4) PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
-Propunerea tehnica va fi redactata si depusa pentru fiecare lot în parte, conform cerintelor minime obligatorii din Caietul de sarcini.
-Propunerea tehnica va fi însotita de Fisele tehnice detaliate continând specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la
nivelul calitativ, tehnic si de performanta care corespund necesitatilor si exigentelor solicitate. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care
confirma ca produsele ofertate respecta în totalitate PREVEDERILE CAIETULUI DE SARCINI - model propriu.
-Propunerea tehnica va fi însotita si de graficul de livrare.
Ofertantii vor depune si urmatoarele:
-Declaratie pe propria raspundere din partea ofertantului ca producatorul are implementat standardul ISO 13485, respectiv ca produsele au
fost fabricate în conditiile respectarii standardului respectiv;
(acest document nu se solicita pentru lotul II)
-Declaratie pe propria raspundere din partea ofertantului ca echipamentele medicale pe care le va livra vor prezenta marcaj european de
conformitate (CE);
(acest document nu se solicita pentru lotul II)
Nota: Specificatiile si/sau caracteristicile tehnice mentionate în caietul de sarcini reprezinta cerinte minimale. Ofertele care nu vor întruni
cerintele minime vor fi respinse fiind considerate neconforme. Ofertele care nu se încadreaza strict în descrierea si conditiile impuse în
prezentul caiet de sarcini vor fi luate în considerare numai în situatia în care oferta respectiva presupune un nivel calitativ superior din punct
de vedere al specificatiilor si/sau caracteristicilor tehnice solicitate, ce vor fi evidentiate în Fisele tehnice detaliate la rubrica ”Specificatii
tehnice superioare”.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
a.) Pentru Lotul I se va depune:
-Formularul 10C - Formular de oferta din Sectiunea III a documentatiei de atribuire,
-Anexa la Formularul 10C - Centralizatorul de preturi.
b.) Pentru Lotul II se va depune:
-Formularul 10D - Formular de oferta din Sectiunea III a documentatiei de atribuire,
-Anexa la Formularul 10D - Centralizatorul de preturi.
-Propunerea financiara se va depune pentru fiecare lot în parte. Preturile se vor exprima în lei si în euro, fara TVA cu 2 zecimale. Pretul
ofertat va include livrarea si montajul produselor, precum si toate accesoriile necesare pentru montaj.
-Pretul ofertat trebuie mentinut ferm pe toata durata de derulare a contractului si trebuie sa respecte cerintele solicitate în caietul de sarcini.
Echivalenta leu/euro pentru ofertarea pretului se va determina corespunzator cursului inforeuro luna februarie 2012, 1euro = 4,3380 lei.
Conditii impuse atât pentru Lotul I cât si pentru Lotul II:
- Perioada minima acceptata de garantie a produselor este de 2 ani.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Adresa la care se depune oferta: Registratura Judetului Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1, mun. Satu Mare, judetul Satu Mare, cod postal
440026;
Numar de exemplare: 1 original si 1 copie;
Modul de prezentare:
-ofertantul va semna, numerota si stampila fiecare pagina a ofertei;
-ofertantul trebuie sa prezinte oferta, în original si în copie, în plicuri/pachete separate, astfel, pe fiecare plic/pachet se va scrie „ORIGINAL”
si respectiv „COPIE”;
-plicurile/pachetele se vor introduce, într-un plic/pachet exterior, închis corespunzator si netransparent;
-plicul/pachetul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA
„conform anunt de participare”. Daca plicul/pachetul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractanta nu îsi
asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei;
Se va depune un plic separat, continând documentele însotitoare:
- Scrisoarea de înaintare completata conform Formular S;
- Dovada constituirii garantiei de participare;
- Împuternicire conform specificatiilor din Formular completata conform Formularului T din Sectiunea III a documentatiei de atribuire, prin
care persoana care semneaza oferta este autorizata sa angajeze ofertantul în procedura de atribuire a contractului de achizitie publica;
- Declaratia privind protectia muncii, sanatate si securitate în munca si protectia mediului completata conform Formularului 12 M din
Sectiunea III a documentatiei de atribuire;
- Declaratia privind asigurarea si respectarea principiului egalitatii de sanse si nediscriminarii completata conform Formularului 12 N din
Sectiunea III a documentatiei de atribuire.
Formularele de la pct. IV.4.3. se solicita pentru ambele loturi, dar se depun într-un singur exemplar.
*Nota: Informatii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii,
securitatii si sanatatii în munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html
- plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru returnarea ofertei fara a fi deschisa, în urmatoarele
cazuri:
-oferta a fost depusa dupa data si ora limita de depunere, sau
-la o alta adresa decât cea stabilita;
-oferta care nu este însotita de garantia de participare, astfel cum a fost solicitata în documentatia de atribuire va fi considerata
inacceptabila, în consecinta, respinsa;
-comisia de evaluare va refuza primirea ofertelor în plicuri deteriorate sau desfacute sau cu semne distinctive, indiferent din vina cui s-au
produs acestea.
Data limita de depunere a ofertelor: „conform anunt de participare”
Deschiderea ofertelor
Comisia de evaluare va proceda la deschiderea ofertelor, la sediul autoritatii contractante, „conform anunt de participare”.
Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere, personal sau prin reprezentant împuternicit, caz în care acesta va face dovada
împuternicirii sale.
Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei
Ofertantul poate modifica sau retrage oferta dupa transmitere, având grija ca notificarea scrisa de modificare sau retragere sa fie primita
la Registratura Judetului Satu Mare înainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Nici o oferta nu va fi modificata ulterior termenului limita de depunere a ofertelor.
Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificarile trebuie prezentate în conformitate cu prevederile punctului IV.4.3), cu amendamentul ca
pe plicul exterior se va marca, în mod obligatoriu, si inscriptia: "MODIFICARI".

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
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VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Bug.fond.externe neramb.(POR 2007-2013,Axa prioritara 3–îmbunat.infr.soc,Dom.major de
interv.3.1–“Reabil/modern/echiparea infr.serv.de sanatate”) si Bug.propriu de venit.si chelt.al jud.SM
Tipul de finantare: Fonduri europene
Fond european: Programul Operational Regionale

VI.3) ALTE INFORMATII
I.1.Pretul ofertei 50;Pctj.pt.fact.de ev.„Pretul ofertei”:a)pt.pretul min.of,care asigura nivelul calit,tehn.si funct.al of,se acorda pctj max.alocat
fact.de ev.respectiv=50 pct;b)pt.alt pret decât cel prev.la lit.a)pctj.se calc.astfel:Pctj (n)=[ pret min/pret (n)] x punctaj max (50 pct), unde:pctj (n)
=pctj of (n),pret (n)=pretul ofertei (n),pctj max=pctj pt.pretul min.conf.pct.a)(50 pct);2.Perioada de garantie acordata produselor 50;Pctj
pt.fact.de ev.„Perioada de gar.acordata prod”:2.1.Pt.o Per.de gar.de 2 ani pctj max=10 pct;2.2.Pt.o Per.de gar.de 3 ani pctj max=20
pct;2.3.Pt.o Per.de gar.de 4 ani pctj max=30 pct;2.4.Pt.o Per.de gar.de 5 ani si de peste 5 ani pctj max=50 pct;TOTAL=50 de pct;Punctajul
af.fact.de ev.„Per.de gar.acordata prod” se va det.ca medie aritm.a punctajelor obt.pe fiecare prod.în parte. NOTA:a)În vederea ev.unit.si
resp.princip.tratamentului egal,se accepta numai of.care prez.gar.ale prod.raportate în ani întregi si nu în luni.b)Pt.o per.de gar. acordata de
of.prod.mai mica de 2 ani de la data receptiei prod,of.va fi consid.neconf. c)Per.de gar.acordata prod.va fi cuprinsa între 2 ani-5 ani si de peste
5 ani,calc.de la data receptiei prod.ce va fi consemnata într-un PV de receptie cant.si calit.dupa montarea acestora la benef,semnat de
reprez.ambelor parti.Detalii priv.aplic.algoritm.de calcul atât pt.Lotul I cât si pt.Lotul II
Punctaj total=Punctaj financiar+Punctaj tehnic=100 puncte;Metoda cost/garantie:Metoda presupune clasif.of.în ordinea descrescatoare a
pct.combinate (pretul of., perioada de garantie), având in vedere ponderile indicate, pt.fiecare din pct.respective.
II. În conf.cu Manualul operat.pt.atrib.contr.de achiz.al ANRMAP,în cazul în care 2 sau mai multe oferte ocupa primul loc cu acelasi
pret,mod.de departaj.este urmat.:Of.,care au prez.acelasi pret,li se va sol.transmit.unei noi prop.fin.în plic închis.Ctr.va fi atrib.of.a carui noua
prop.fin.are pretul cel mai scazut.Of.cu pretul cel mai scazut va fi desem.castigatoare.

VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art.256^2 alin.1 lit.a din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare – 10 zile.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Judetul Satu Mare – Serviciul Juridic si Contencios
Adresa postala: P-ta 25 Octombrie nr.1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440022, Romania, Tel. +40 261807154, Fax: +40 261713072, Adresa internet
(URL): www.cjsm.ro

Anexa B
INFORMATII PRIVIND LOTURILE
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LOT NR. 1 DENUMIRE: Echipamente medicale (inclusiv probe tehnologice si teste)
1) DESCRIERE SUCCINTA
Furnizare, livrare, transport, montare, punere în functiune, instruire si asigurare de service pe perioada de garantie a echipamentelor
medicale, prevazute în caietul de sarcini.

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)
71632000-7 Servicii de testare tehnica (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
conform pct.II.2.1 din Fisa de date pentru lotul I;
Valoarea estimata fara TVA: 1,419,760.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 45 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Val.est.a contr.pt.Lotul I-Echip.med.(inclusiv probe tehn.si teste)-1419760 lei,fara TVA,din care:1411260 lei,fara TVA,repr.val.alocata
pt.achiz.de echip.med.si 8500 lei,fara TVA,repr.val.alocata pt. ef.de probe tehn.si teste. Valoarea garantiei de participare: 28000.00
RON

LOT NR. 2 DENUMIRE: Mobilier
1) DESCRIERE SUCCINTA
Furnizare, livrare, transport, montare si asigurare de service pe perioada de garantie pentru mobilier.

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
39100000-3 Mobilier (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
conform pct.II.2.1 din Fisa de date pentru lotul II
Valoarea estimata fara TVA: 66,235.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 45 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea estimata a contractului pentru Lotul II - Mobilier - este 66.235 lei, fara TVA. Valoarea garantiei de participare: 1300.00 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-02-2012 15:38

Pagina 9/9

SECŢIUNEA II
CAIET DE SARCINI

1

CAIET DE SARCINI
1. Scopul achiziţiei:
Achiziţia se referă la furnizarea, livrarea, transportul, montarea, punerea în funcţiune,
instruirea şi asigurarea de service pe perioada de garanţie pentru echipamentele medicale care vor
dota cabinete medicale situate în Ambulatoriul integrat de specialitate al Spitalului Orăşenesc
Negreşti Oaş precum şi la furnizarea, livrarea, transportul, montarea şi asigurarea de service pe
perioada de garanţie pentru mobilierul aferent acestor cabinete. Achiziţia a fost prevăzută în
bugetul proiectului «Modernizare Ambulatoriu Integrat al Spitalului Orăşenesc NegreştiOaş» finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 3; Domeniul
major de intervenţie 3.1 - Reabilitarea/modernizarea echiparea infrastructurii serviciilor de
sănătate.
Prezenta documentaţie a fost întocmită pe baza informaţiilor cuprinse în Proiectul nr.
173/2009 «Modernizare Ambulatoriu integrat al Spitalului Orăşenesc Negreşti Oaş» faza
PT+CS+DE, întocmit de S.C. Arhi Dinamic S.R.L. Satu Mare, şi pe baza specificaţiilor
tehnice/fişelor tehnice din Studiul de Fezabilitate întocmit de S.C. C.C.I.A. S.R.L. Negreşti Oaş.
Echipamentele medicale şi mobilierul ce urmează a fi achiziţionate prin prezenta procedură
vor fi fiabile şi economice, apte pentru utilizarea intensivă (24 ore/zi, 7 zile pe săptămână) pe
întreaga durată de utilizare (atât în perioada de garanţie cât şi în perioada de post garanţie).
Acestea sunt grupate pe loturi de achiziţie după cum urmează:
- Lot I - Echipamente medicale (inclusiv probe tehnologice şi teste)
- Lot II - Mobilier
Valoarea estimată pentru total loturi este de 1.485.995 lei, fără TVA, reprezentând
echivalentul a 342.553,02 euro, curs inforeuro luna februarie 2012, 1€ = 4,3380 lei.
Valoarea estimată a contractului pentru:
Lotul I - Echipamente medicale (inclusiv probe tehnologice şi teste) - este 1.419.760 lei, fără
TVA, din care:
- 1.411.260 lei, fără TVA, reprezintă valoarea alocată pentru achiziţionarea de echipamente
medicale şi
- 8.500 lei, fără TVA, reprezintă valoarea alocată pentru efectuarea de probe tehnologice şi
teste.
Lotul II - Mobilier - este 66.235 lei, fără TVA.
Lista echipamentelor este anexată la Caietul de Sarcini.
NOTĂ:
Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o
marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar
pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea
anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca
având menţiunea de „sau echivalent”.
Nu se acceptă decât echipamente noi, nefolosite.

2

2. Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte:
- criteriile menţionate în continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate împreună cu
ponderarea sau în ordine descrescătoare a priorităţii, în cazul în care nu se poate realiza
ponderarea din motive demonstrabile)
- criteriile enunţate în caietul de sarcini, în invitaţia de a prezenta o ofertă sau de a participa la
negociere sau în documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1. Preţul ofertei
50
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul
1. Punctajul pentru factorul de evaluare „Preţul ofertei”, se acordă astfel :
a) pentru preţul minim ofertat, care asigură nivelul calitativ, tehnic şi funcţional al ofertei, se
acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv = 50 puncte;
b) pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit.a) punctajul se calculează astfel:
Punctaj (n) = [ preţ minim/preţ (n)] x punctaj maxim (50 puncte), unde :
- punctaj (n) = punctajul ofertei (n)
- preţ (n) = preţul ofertei (n)
- punctaj maxim = punctajul pentru preţul minim conform pct.a) (50 puncte)
2. Perioada de garanţie acordată produselor
50
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul
Punctajul pentru factorul de evaluare „Perioada de garanţie acordată produselor” se acordă astfel:
2.1. Pentru o Perioadă de garanţie
pctj max. = 10 puncte
de 2 ani se acordă
2.2. Pentru o Perioadă de garanţie
de 3 ani se acordă

pctj max. = 20 puncte

2.3. Pentru o Perioadă de garanţie
de 4 ani se acordă

pctj max. = 30 puncte

2.4. Pentru o Perioadă de garanţie
de 5 ani şi de peste 5 ani se acordă

pctj max. = 50 puncte
TOTAL = 50 de puncte

Punctajul aferent factorului de evaluare „Perioada de garanţie acordată produselor” se va
determina ca medie aritmetică a punctajelor obţinute pe fiecare produs în parte.
NOTĂ:
a) În vederea evaluării unitare şi respectării principiului tratamentului egal, se acceptă numai
ofertele care prezintă garanţii ale produselor raportate în ani întregi şi nu în luni.
b) Pentru o perioada de garanţie acordată de către ofertant produselor mai mică de 2 ani de la
data recepţiei produselor, oferta va fi considerată neconformă.
c) Perioada de garanţie acordată produselor va fi cuprinsă între 2 ani - 5 ani şi de peste 5 ani,
calculată de la data recepţiei produselor ce va fi consemnată într-un proces-verbal de recepţie
cantitativă şi calitativă după montarea acestora la beneficiar, semnat de reprezentanţii ambelor
părţi.
În cazul în care doi sau mai mulţi ofertanţi care se situează pe primul loc au oferte cu punctaje
finale egale, autoritatea contractanta va atribui contractul operatorului economic a cărui ofertă are
cel mai mic preţ.
Autoritatea contractantă va utiliza atât pentru Lotul I cât şi pentru Lotul II Criteriul de atribuire
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„Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, factorii de evaluare fiind „Preţul
ofertei” şi „perioada de garanţie acordată produselor”.
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul atât pentru Lotul I cât şi pentru Lotul II
Punctaj total = Punctaj financiar + Punctaj tehnic = 100 puncte
Metoda cost/garanţie
Metoda presupune clasificarea ofertelor în ordinea descrescătoare a punctajelor combinate
(preţul ofertei, perioada de garanţie), având in vedere ponderile indicate, pentru fiecare din
punctajele respective.
3. Condiţii de conformitate cu standardele şi legislaţia în vigoare: Propunerea tehnică va fi
însoţită de Fişele tehnice detaliate conţinând specificaţiile tehnice care definesc
caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă care corespund
necesităţilor şi exigenţelor solicitate.
a. Echipamentele medicale trebuie să îndeplinească toate condiţiile legale pentru introducerea pe
piaţă şi punerea în funcţiune a dispozitivelor medicale în România. Modelul de echipament trebuie
să prezinte marcaj european de conformitate.
Se vor prezenta următoarele documente:
- Declaraţie pe propria răspundere din partea ofertantului că producătorul are implementat
standardul ISO 13485, respectiv că produsele au fost fabricate în condiţiile respectării
standardului respectiv;
- Declaraţie pe propria răspundere din partea ofertantului că echipamentele medicale pe care le
va livra vor prezenta marcaj european de conformitate;
- Declaraţie pe propria răspundere din partea ofertantului de respectare a standardelor de
protecţia mediului şi de protecţia muncii;
b. Mobilierul trebuie să îndeplinească toate condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în România.
Se vor prezenta următoarele documente:
- Declaraţie pe propria răspundere din partea ofertantului că mobilierul care va fi livrat va avea
Certificat de conformitate pentru produs, privind standardele în vigoare;
- Declaraţie pe propria răspundere din partea ofertantului de respectare a standardelor de
protecţia mediului şi de protecţia muncii;
4. Condiţiile şi termenele de furnizare, instalare, punere în funcţiune şi recepţie:
1.

2.

3.

4.
5.

a. Furnizorul va asigura furnizarea, livrarea, transportul, montarea, punerea în funcţiune a
echipamentelor medicale şi instruirea personalului medical şi tehnic al spitalului, în termen de
maxim 45 de zile de la semnarea contractului.
b. Furnizorul va asigura furnizarea, livrarea, transportul şi montarea mobilierului în spaţiile
aferente fiecăruia în parte, în termen de maxim 45 de zile de la semnarea contractului.
a. Monitorizarea şi reglajele echipamentelor medicale (acolo unde este cazul) - operaţiuni
incluse în preţ - se vor realiza in maxim 48 ore de la punerea funcţiunea a acestora (înăuntrul
termenului de 45 de zile).
b. în termen de 15 zile de la montarea mobilierului se vor realiza – operaţiune cuprinsă în
preţul ofertat – reglajele necesare (înăuntrul termenului de 45 de zile).
Instruirea personalului medical specializat necesar utilizării echipamentelor medicale, precum
şi a personalului tehnic specializat, de primă intervenţie, se va realiza înăuntrul termenului de
45 de zile, după punerea în funcţiune a echipamentelor medicale, pe cheltuiala furnizorului.
Echipamentele medicale furnizate vor fi noi, nefolosite, de ultimă generaţie tehnologică,
modelul acestora fiind apărut pe piaţă, şi nu retras de pe piaţă.
Mobilierul va fi nou şi va respecta cerinţele tehnice minimale prevăzute în fişele tehnice
aferente, anexate.
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6.

7.

8.

9.
10.

Echipamentele medicale în componenţa ofertată, inclusiv accesoriile incluse precum şi
componentele software incluse (unde este cazul) sunt up-gradate „la zi” cu ocazia punerii în
funcţiune;
a. Recepţionarea echipamentului medical se va efectua la Ambulatoriul Integrat al Spitalului
Orăşenesc Negreşti Oaş, strada Victoriei nr. 90 şi va consta în:
- verificarea caracteristicilor tehnice înscrise în cartea tehnică cu cele din Fişa tehnică din
Caietul de sarcini,
- efectuarea probelor de funcţionare în prezenţa beneficiarului conform instrucţiunilor
cuprinse în cartea tehnică a echipamentului – acolo unde este cazul,
- verificarea accesoriilor şi a consumabilelor.
Recepţia se va aviza după punerea în funcţiune a tuturor echipamentelor medicale cuprinse în
Lotul ofertat.
b. Recepţionarea mobilierului se va efectua la Ambulatoriul Integrat al Spitalului Orăşenesc
Negreşti Oaş, strada Victoriei nr. 90 şi va consta în verificarea caracteristicilor tehnice din
Fişele tehnice din Caietul de sarcini. Recepţia se va aviza după montarea tuturor produselor
cuprinse în Lotul ofertat.
Furnizorul va pune la dispoziţia beneficiarului, gratuit, toate materialele care sunt necesare
pentru demonstrarea funcţionării completului ofertat, corespunzător solicitărilor specificate
pentru echipamentele medicale.
Toate echipamentele medicale vor fi însoţite de Manual de utilizare în original şi traducere în
limba română şi Manual de instruire şi de operare în original şi traducere în limba română.
Echipamentele
medicale
care
se
supun
verificării
metrologice,
http://www.drmlcluj.ro/download/LO2010_small.pdf vor fi livrate cu buletin de verificare
metrologic conform reglementarilor legale in vigoare.

NOTĂ: La livrare produsele vor fi însoţite de următoarele documente:
- Declaraţie de conformitate;
- Certificat marcaj CE;
- Certificat de garanţie;
- Carte tehnică în limba română.
5. Garanţia tehnică şi service-ul în garanţie:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Termenul de garanţie de bună funcţionare a produsului este de minimum 24 luni
calendaristice de la data încheierii procesului verbal de punere în funcţiune, termenul de
garanţie de bună funcţionare a echipamentului medical referindu-se la toate componentele
acestuia.
Furnizorul va furniza beneficiarului, la punerea în funcţiune a echipamentelor medicale, lista
cu materialele consumabile recomandate pentru buna funcţionare a completului ofertat,
precum şi preţurile acestora, în lei şi în euro, la cursul de schimb precizat în Fişa de date a
achiziţiei.
Upgrade-urile software se vor face în termen de cel mult 30 zile de la data lansării lor pe piaţă.
Service-ul în garanţie: este asigurat gratuit prin personal autorizat şi instruit în acest scop de
către firma producătoare, service-ul fiind asigurat la locul de funcţionare al echipamentului. În
perioada de garanţie, timpul maxim de intervenţie pentru remedierea oricărei defecţiuni, de la
notificarea acesteia de către beneficiar, va fi de maxim 24 ore de la notificarea acesteia de
către beneficiar, iar termenul de repunere a echipamentului medical în stare deplină de
funcţionare, la sediul beneficiarului, va fi de 72 ore de la notificare, pe întreaga durată de
garanţie de bună funcţionare. Se va întocmi proces verbal de repunere în funcţiune.
În perioada de garanţie se vor asigura, numai piese de schimb originale pentru
produsul/produsele ofertate, conform cerinţelor din fişele tehnice. Perioada de garanţie se
prelungeşte cu perioada de nefuncţionare a aparatului, respectiv de la data notificării
defecţiunii de către beneficiar până la data procesului verbal de repunere in funcţiune.
Furnizorul va întocmi un Grafic de mentenanţă preventivă şi corectivă şi va asigura gratuit
efectuarea lucrărilor de mentenanţă preventivă şi operativă prescrisă de producător.
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7.
8.

Garanţia pentru mobilierul furnizat va fi asigurat pentru o perioadă de minim 2 ani.
Ofertantul va asigura toate materialele necesare (cabluri, conectori, etc.) pentru piesele livrate.

Responsabilităţile furnizorului:
a. La semnarea contractului, furnizorul va prezenta Graficul de mentenanţă preventivă şi
corectivă - care prevede un număr anual de intervenţii (în funcţie de tipul echipamentului) în
cadrul cărora se efectuează întreţineri generale preventive şi obligatorii. Intervenţiile în care se
efectuează întreţinerea generală preventivă şi obligatorie se realizează în concordanţă cu
instrucţiunile din manualele de service ale echipamentelor medicale. În grafic se va preciza
numărul anual al acestor intervenţii, conform recomandării firmei producătoare.
În cadrul acestor intervenţii se realizează operaţiunile următoare:
- întreţinerea conform instrucţiunilor producătorului, lubrifierea, testarea şi reglajele funcţionale
în vederea obţinerii unei performanţe superioare;
- verificarea siguranţei în funcţionare, din punct de vedere mecanic şi electric;
- testarea şi reglajele funcţionale în vederea obţinerii calităţii analizelor, conform specificaţiilor
producătorului;
- actualizări de hardware şi software, update-uri, actualizări de siguranţă în funcţionare –
obligatorii, recomandate de către producător, în termen de cel mult 30 zile de la data lansării
lor.
În urma intervenţiilor de verificare anuale piesele găsite defecte vor fi înlocuite.
b. - Să intervină în maxim 24 ore de la notificarea acesteia de către beneficiar pentru
diagnosticarea şi repararea echipamentului medical;
- Să repună echipamentul în stare deplină de funcţionare, la sediul beneficiarului, în maxim
72 ore de la notificare, pe întreaga durată de garanţie de bună funcţionare.

Director Executiv
Direcţia Dezvoltare Regională,
Pîrcălab Oana Dana
Responsabil tehnic,
Teodorescu Dana Mirella
Responsabil juridic,
Tănase Loredana Roxana

Manager proiect,
Marc Diana
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SECŢIUNEA III
FORMULARE

1

FORMULAR S
Înregistrat la sediul
autorităţii contractante
Nr. .......... / ........……

OFERTANTUL
…….................……..
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către
Judeţul Satu Mare
440026, Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie nr. 1

Ca urmare a anunţului de participare apărut în SEAP nr……............ /.................., privind
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Furnizare a mobilierului și a echipamentelor
medicale (inclusiv probe tehnologice și teste) la obiectivul de investiţie „Modernizare
Ambulatoriu Integrat al Spitalului Orăşenesc Negreşti-Oaş” cod CPV 33100000-1 - Echipamente
medicale, cod CPV 71632000-7 – Servicii de testare tehnică şi cod CPV: 39100000-3 Mobilier,
Noi, ...........................…………..................................., vă transmitem alăturat următoarele:
1. Documentul ..............................................…..… privind garanţia pentru participare, în
cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire;
2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, un exemplar în original şi un exemplar în
copie, în limba română, conţinând:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră.
Data completării .....................
Cu stimă,
Ofertant,
……...........................
(semnătura autorizată)
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FORMULAR 12A
Operator economic
________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul,
reprezentant
împuternicit
al
______________________
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă
aflu în situaţia prevăzută la art.180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în ultimii 5
ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la
activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ......................

Operator economic,
......................
(semnătură autorizată)
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FORMULAR 12B
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181 din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006
Subsemnatul(a) ............................................. (denumirea, numele operatorului economic),
în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică având ca obiect Furnizare a mobilierului și a echipamentelor
medicale (inclusiv probe tehnologice și teste) la obiectivul de investiţie „Modernizare
Ambulatoriu Integrat al Spitalului Orăşenesc Negreşti -Oaş” cod CPV 33100000-1 Echipamente medicale, cod CPV 71632000-7 – Servicii de testare tehnică şi cod CPV: 39100000-3 Mobilier, la data de …………………………….............................. (zi/lună/an), organizată de
............................................................................ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria
răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul sindic;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată.................;
c) în ultimii 2 ani, mi-am îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale, fapt ce nu a
creat prejudicii beneficiarilor acestuia;
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în
materie profesională;
e) nu prezint informaţii false si am prezentat toate informaţiile solicitate de autoritatea
contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
......................
(semnătură autorizată)
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FORMULAR 12C

Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ
1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................................. (denumirea
operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte
publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică prin licitaţie deschisă,
având ca obiect Furnizare a mobilierului și a echipamentelor medicale (inclusiv probe
tehnologice și teste) la obiectivul de investiţie „Modernizare Ambulatoriu Integrat al Spitalului
Orăşenesc Negreşti-Oaş” cod CPV 33100000-1 - Echipamente medicale, cod CPV 71632000-7 –
Servicii de testare tehnică şi cod CPV: 39100000-3 - Mobilier, la data de .............. (zi/lună/an),
organizată de ................................................. (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun
ofertă:
□
în nume propriu……………………………………..;
□
ca asociat în cadrul asociaţiei ..................................;
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
□
□

2. Subsemnatul declar că:
nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici,
sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în

anexă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a
contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul
derulării contractului de achiziţie publică.
4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul
verificării datelor din prezenta declaraţie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...............................................
(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu
activitatea noastră.

Operator economic,
….............................
(semnătură autorizată)
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Formular Y
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţia prevăzută la art. 691

Subsemnatul(a).................................................................. [se insereaza numele operatorului
economic-peroana
juridică],
în
calitate
de
ofertant/candidat/ofertant
asociat/terţ
susţinător/subcontractant
participant la procedura de ........................................................... [se
menţionează
procedura]
pentru
atribuirea
contractului
de
................................................................................... [se inserează, după caz, denumirea produsului,
serviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de ............................... [se inserează data], organizată de
............................................................... [se inserează numele autorităţii contractante],
declar pe proprie răspundere că:
nu am membrii în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi /sau
acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ /soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau
care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art.69 lit.a) din OUG nr.34/2006,
cu modificările şi completările ulterioare, cu persoane care deţin funcţii de decizie în cadrul
………………………………[se inserează numele autorităţii contractante].
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
………………………….
(semnatura autorizată)
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FORMULAR Z

Operator economic
__________________
(denumirea/numele)
CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu ofertă independentă

I.
Subsemnatul/Subsemnaţii,
________________________________________________
reprezentant/reprezentanţi
legali
al/ai
___________________________________________,
întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de
_____________________________, în calitate de autoritate contractantă, cu nr. __________ din data
de _______________,
certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate
punctele de vedere.
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ___________________, următoarele:
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care
cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta
de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta
decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi
proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără
a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce
priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la
respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au
legătură cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce
priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte
de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate
în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.
Ofertant,
_________________________

Data,
________________

Reprezentant/Reprezentanţi legali
(semnături)
______________________
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FORMULAR C

Operator economic
___________________
(denumirea/numele)
INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului:
4. Telefon:
Fax:
Telex:
E-mail:
5. Cont Trezorerie:
6. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ................................................./(numărul, data şi locul de
înmatriculare/înregistrare)
7. Obiectul principal de activitate : ………………………………………................/(în conformitate
cu prevederile din statutul propriu)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ……………………............... (adrese
complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/inregistrare)
9. Principala piaţă a afacerilor:
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani
Cifra de afaceri globală
la 31 decembrie (lei)

Anul
1.
I
2.
II
3.
III
Media cifrei de afaceri globale/
anii I, II, III

Operator economic,
…...........................
(semnătură autorizată)
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Cifra de afaceri globală la
31 decembrie
(echivalent euro)

FORMULAR 12F
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRĂRI
DE PRODUSE ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul,
reprezentant
împuternicit
al
....................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul
verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Judeţului Satu Mare, P-ţa 25
Octombrie nr.1, 440026, mun. Satu Mare, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu
activitatea noastră.

Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)
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ANEXA la Formular 12F

Nr.
crt.

Obiectul contractului

Codul CPV

Denumirea/numele
beneficiarului/clientului
Adresa

Calitatea
furnizorului*)

Preţul total al
contractului

Procent
îndeplinit de
executant
(%)

Perioada de
derulare a
contractului **)

1

2

3

4

5

6

7

1
2
....

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător
(lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului.

Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)
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FORMULAR 12I
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND PERSONALUL TEHNIC DE CARE DISPUNE
(PENTRU LOTUL I)
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ……………............................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelele de mai jos sunt reale.
Subsemnatul declar că, informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor
din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Judeţului Satu Mare, cu privire la orice
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Lista cu personalul autorizat responsabil cu instruirea personalului medical din cadrul Spitalului:
Nr. crt.
Nume şi prenume
Personal autorizat
1.
2.
......
Lista cu personalul nominalizat pentru asigurarea service-ului în perioada de garanţie:
Nr. crt.
Nume şi prenume
Personal autorizat
1.
2.
.........
Anexez la declaraţie CV-urile personalului nominalizat în cele 2 (două) liste.
Data completării .........
Operator economic,
…........................
(semnătură autorizată)
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FORMULAR 12J
Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND PERSONALUL TEHNIC DE CARE DISPUNE
(PENTRU LOTUL II)
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .............................................. (denumirea/numele
şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de
fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul
verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Judeţului Satu Mare, P-ţa 25
Octombrie nr.1, 440026, mun.Satu Mare cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu
activitatea noastră.
Lista cu personalul nominalizat pentru asigurarea service-ului în perioada de garanţie:
Nr. crt.
Nume şi prenume
Personal autorizat
1.
2.
.........
Anexez la declaraţie CV-urile personalului nominalizat în listă.

Data completării _______________

Operator economic,
_________________________
(semnătură autorizată)
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FORMULAR 12G
Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINTE DE
SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _________________________ (denumirea/numele
şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei
de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul
verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Judeţului Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie
nr.1, 440026, mun. Satu Mare, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea
noastră.

Operator economic,
_________________
(semnătură autorizată)
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ANEXA la Formular 12G

Nr.
crt.

Denumire subcontractant

Partea/părţile din contract ce urmează
a fi subcontractate şi procentul valoric
reprezentat

1.
....

Operator economic,
___________________
(semnătură autorizată)
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Acord subcontractor cu specimen
de semnatură

FORMULAR 12M
Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND PROTECŢIA MUNCII, SĂNĂTATEA
/SECURITATE ÎN MUNCĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ________________________ (denumirea/numele
şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere că, la elaborarea ofertei
noastre am ţinut cont de obligaţiile referitoare la protecţia muncii, sănătatea /securitate în muncă şi
protecţia mediului, ce ne revin în conformitate cu prevederile legislaţiei române în vigoare.

Operator economic,
_________________
(semnătură autorizată)
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FORMULAR 12N
Operator economic
................................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND ASIGURAREA ŞI RESPECTAREA
PRINCIPIULUI EGALITĂŢII DE ŞANSE ŞI NEDISCRIMINĂRII
Subsemnatul,
reprezentant
împuternicit
al
_________________________
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că în
derularea contractului voi respecta prevederile directivelor adoptate de UE:
Directiva 75/117/CE - privind principiul egalităţii de remuneraţie pentru femei şi bărbaţi;
Directiva 76/207/CE - privind aplicarea principului egalităţii de tratament între femei şi
bărbaţi în privinţa accesului la angajare, formare profesională şi promovare;
Directiva 78/2000/CE - privind egalitatea în domeniul ocupării, precum şi alte aspecte ale
vieţii cotidiene;
Directiva 43/200/CE - privind tratamentul egal al persoanelor indiferent de origine rasială şi
etnică.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Data completării ......................
Operator economic,
......................
(semnătură autorizată)
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FORMULAR 11
Emitent
____________
(denumirea)
INSTRUMENT DE GARANTARE
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a
contractului de achiziţie publică
Către
Judeţul Satu Mare
440026, Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie nr. 1
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de Furnizare a mobilierului și a
echipamentelor medicale (inclusiv probe tehnologice și teste) la obiectivul de investiţie
„Modernizare Ambulatoriu Integrat al Spitalului Orăşenesc Negreşti-Oaş” cod CPV
33100000-1 - Echipamente medicale, cod CPV 71632000-7 – Servicii de testare tehnică şi cod
CPV: 39100000-3 - Mobilier,
Noi _______________________________________________ (denumirea emitentului),
având sediul înregistrat la _________________________________ (adresa emitentului), ne
obligăm
faţă
de
JUDEŢUL
SATU
MARE
să
plătim
suma
de
__________________________________ (în cifre şi în litere), la prima sa cerere scrisă şi fără ca
aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea
contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai
multora dintre situaţiile următoare:
a) ofertantul ________________________________________(denumirea/numele) şi-a retras
oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________
(denumirea/numele) nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________
(denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate
a ofertei.
 Pentru Lot I:
Autoritatea contractantă va reţine, la prima sa cerere scrisă, din garanţia de participare
constituită, în raport cu valoarea estimată a contractului, valoarea aferentă algoritmului de calcul
prevăzut la art.278^1 alin. (1) lit.b din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
suma de 5.199,75 lei, în cazul în care ofertantul a formulat contestaţie în faţa Consiliului Naţional
de Soluţionare a Contestaţiilor, iar prin decizia pronunţată, contestaţia a fost respinsă ca nefondată.
 Pentru Lot II:
Autoritatea contractantă va reţine, la prima sa cerere scrisă, din garanţia de participare
constituită, în raport cu valoarea estimată a contractului, valoarea aferentă algoritmului de calcul
prevăzut la art.278^1 alin. (1) lit.a din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
suma de 662,35 lei, în cazul în care ofertantul a formulat contestaţie în faţa Consiliului Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor, iar prin decizia pronunţată, contestaţia a fost respinsă ca
nefondată.Prezenta garanţie este valabilă până la data de _____________________.
Parafată de Emitent ___________________ (semnătură autorizată) în ziua _______ luna
________ anul _________.

17

FORMULAR 10C
Operator economic
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către,
Judeţul Satu Mare
440026, Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie nr. 1
Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire privind Furnizarea mobilierului și a
echipamentelor medicale (inclusiv probe tehnologice și teste) la obiectivul de investiţie
„Modernizare Ambulatoriu Integrat al Spitalului Orăşenesc Negreşti-Oaş” cod CPV
33100000-1 - Echipamente medicale, cod CPV 71632000-7 – Servicii de testare tehnică şi cod
CPV:
39100000-3
Mobilier,
subsemnaţii,
reprezentanţi
ai
ofertantului
___________________________ (denumirea/numele ofertantului), în conformitate cu prevederile
şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, ne oferim să furnizăm, livrăm,
transportăm, montăm, punem în funcţiune, instruim şi asigurăm service pe perioada de
garanţie pentru echipamentele medicale (inclusiv probe tehnologice şi teste) (Lotul
I)................................................................................ (denumirea produselor), pentru suma de
......................................................... (suma în litere şi în cifre, lei), plătibilă după recepţia
produselor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ...................................... (suma
în litere şi în cifre, lei).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm, să
livrăm, să transportăm, să montăm echipamentele medicale şi să instruim personalul Spitalului
(Lotul I), în termen de 45 zile de la semnarea contractului.
3. Perioada de garanţie acordată produselor este de______ ani. (minim 2 ani.)
4. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _________________
(minim 90 zile) (durata în cifre şi litere), respectiv până la data de _____________(ziua/luna/anul),
şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
5. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
6. Precizăm că:
 depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar „alternativă”
 nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
7. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din
documentaţia de atribuire.
8. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă
ofertă pe care o puteţi primi.
Data _____/_____/_____
_____________, (semnătură), în calitate de ______________________, legal autorizat să semnez
oferta pentru şi în numele _______________________________ (denumirea/numele operatorului
economic)
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ANEXA la Formular 10C
Operator economic
__________________
(denumirea/numele)
CENTRALIZATOR DE PREŢURI
pentru echipamente medicale
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Denumirea produsului
Electrocardiograf
Ecograf color
Tensiometru
Cântar mecanic cu taliometru
Cântar nou nascuţi
Timpanometru
Lupă cu iluminare
Lampă UV
Aparat electroterapie
Aparat terapie ultrasunete
Aparat agnetoterapie
Otoscop
Oftalmoscop
Trusă lentile oftalmologică cu rame titan
Aspirator portabil
Electroencefalograf
Electromiograf
Negatoscop
Electrocauter
Monitor fetal
Dermatoscop
Ecograf color Doppler

Cantitatea
(U.M.)
3
1
14
7
1
1
3
1
1
1
1
3
3
1
3
2
1
5
1
1
1
2

Preţul unitar
lei

19

Preţul total
euro

lei

euro

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Holter ECG
Holter HTA
Audiometru
Videorectoscop
Gastroscop
Colonoscop
Oglindă frontală
Videocolposcop
Sterilizator
Doppler vascular
Lensmetru electronic
Autorefractometru electronic
Biomicroscop
Proiector optotip
Perimetru computerizat
Tonometru automat noncontact
Reflector cu picior
Aparat aerosoli
Ecograf color
Masă masaj
Masă ginecologică cu un motor
Masă pentru consultat/înfăşat sugari
Masă aparate
Măsuţa instrumentar cu 3 rafturi
Canapea examinare cu cap reglabil
Dulap medical cu 2 corpuri
Scaun consultaţii ORL
Scaun consultaţii Oftalmologic
Dispozitiv de urcare pentru carucior cu rotile
Probe tehnologice şi teste

1
1
1
1
1
1
1
1
7
6
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
18
18
18
16
1
1
1
Operator economic,
................................................
(semnătura autorizată)
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FORMULAR 10D
Operator economic
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către,
Judeţul Satu Mare
440026, Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie nr. 1
Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire privind Furnizarea mobilierului și a
echipamentelor medicale (inclusiv probe tehnologice și teste) la obiectivul de investiţie
„Modernizare Ambulatoriu Integrat al Spitalului Orăşenesc Negreşti-Oaş” cod CPV
33100000-1 - Echipamente medicale, cod CPV 71632000-7 – Servicii de testare tehnică şi cod
CPV:
39100000-3
Mobilier,
subsemnaţii,
reprezentanţi
ai
ofertantului
___________________________ (denumirea/numele ofertantului), în conformitate cu prevederile
şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, ne oferim să furnizăm, livrăm,
transportăm, montăm şi asigurăm service pe perioada de garanţie pentru mobilier (Lotul
II).........................................................
(denumirea
produselor),
pentru
suma
de
.......................................................... (suma în litere şi în cifre, lei), plătibilă după recepţia
produselor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ...................................... (suma
în litere şi în cifre, lei).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm, să
livrăm, să transportăm şi să montăm mobilierul (Lotul II), în termen de 45 zile de la semnarea
contractului.
3. Perioada de garanţie acordată produselor este de______ ani. (minim 2 ani)
4. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _________________
(minim 90 zile) (durata în cifre şi litere), respectiv până la data de _____________(ziua/luna/anul),
şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
5. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
6. Precizăm că:
 depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar „alternativă”
 nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
7. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din
documentaţia de atribuire.
8. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă
ofertă pe care o puteţi primi.
Data _____/_____/_____
_____________, (semnătură), în calitate de ______________________, legal autorizat să semnez
oferta pentru şi în numele _______________________________ (denumirea/numele operatorului
economic)
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ANEXA la Formular 10D
Operator economic
__________________
(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI
pentru mobilier

Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Denumirea produsului
Banchetă sală aşteptare cu 3 locuri
Banchetă sală aşteptare cu 2 locuri
Masă birou
Dulap cu uşi si sertare
Scaun ergonomic

Cantitatea
(U.M.)
15
15
17
17
37

Preţul unitar
lei

Operator economic,
................................................
(semnătura autorizată)
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Preţul total
euro

lei

euro

FORMULAR NR.12
Emitent
________________
(denumirea)

INSTRUMENT DE GARANTARE
DE BUNĂ EXECUŢIE
Către,
Judeţul Satu Mare
440026, Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie nr. 1

Cu privire la contractul de achiziţie publică Furnizare a mobilierului și a echipamentelor
medicale (inclusiv probe tehnologice și teste) la obiectivul de investiţie „Modernizare
Ambulatoriu Integrat al Spitalului Orăşenesc Negreşti-Oaş” cod CPV 33100000-1 - Echipamente
medicale, cod CPV 71632000-7 – Servicii de testare tehnică şi cod CPV: 39100000-3 - Mobilier,
încheiat între ________________________________________, în calitate de furnizor şi Judeţul Satu
Mare, în calitate de achizitor, pentru Lotul ______ (după caz),
Ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de
_____________ reprezentând _________% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de
acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin
contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat.
Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din
partea achizitorului sau a contractantului.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de ______________.
În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a
garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se
va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafată de Emitent ___________________ (semnătură autorizată) în ziua _______ luna
________ anul _________.
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FORMULAR T
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

ÎMPUTERNICIRE

Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă, prin care persoana care a semnat oferta
este autorizată să angajeze operatorul economic în procedura de atribuire a contractului de achiziţie
publică. Împuternicirea trebuie să fie într-un format juridic, în conformitate cu formatul ţării în care
ofertantul este înregistrat şi trebuie să poarte atât semnătura celui care împuterniceşte cât şi semnătura
celui împuternicit. O traducere autorizată în limba română va însoţi orice împuternicire într-o altă
limbă.
În cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizată să angajeze operatorul
economic, trebuie confirmată prin înaintarea împuternicirilor semnate de toţi reprezentanţii cu drept de
semnătură ai partenerilor.
Împuternicirea (împuternicirile) se ataşează acestui formular.

Numele în Clar: _____________________________________________________
Semnătura: _____________________________________________________
În calitate de: _____________________________________________________
Legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele __________________________
(denumire/nume operator economic)
Data : _____________
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SECŢIUNEA IV
FORMULARE DE CONTRACT

1

Contract de furnizare
nr.___________data_____________
aferent Lotului I
1. Părţile contractante
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privînd atribuirea contractelor de achizitie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse,
între
JUDEŢUL SATU MARE, cu sediul în municipiul Satu Mare, Piaţa 25 Octombrie nr.1 Satu Mare,
440026,
telefon/fax:
0040-261-710410,
cod
fiscal
3897378,
cont
trezorerie
RO59TREZ54624660256XXXXX reprezentat prin CSEHI ÁRPAD SZABOLCS, preşedinte al
Consiliului Judeţean Satu Mare, în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
……..............................................…………….....................denumirea
operatorului
economic
adresă ................................................................. telefon/fax .............................................. număr de
înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie,
bancă)
...............................................................................
reprezentată
prin..............................................................................................
(denumirea
conducătorului),
funcţia..................................... în calitate de furnizor, pe de altă parte.
2. Defîniţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea întegrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la
prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în
perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când
prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un
produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau
prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de
naţionalitatea furnizorului;
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi înterpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Cameră
Internaţională de Comerţ (CIC);
i. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă şi înevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului;
sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus
care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor
uneia din părţi;
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
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3.Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvîntele la forma singular vor
înclude forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze echipamente medicale (inclusiv să efectueze probe
tehnologice şi teste) la obiectivul de investiţie „Modernizare Ambulatoriu Integrat al
Spitalului Orăşenesc Negreşti-Oaş”, cod CPV 33100000-1 Echipamente medicale şi cod CPV
71632000-7 Servicii de testare tehnică, să asigure livrare, transport, montare, punere în funcţiune,
instruire şi asigurare de service pe perioada de garanţie pentru echipamentele medicale, prevăzute
în caietul de sarcini, în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin
prezentul contract.
4.2. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al
serviciilor accesorii prestate, este de ........... lei, din care T.V.A. ................ lei.
4.3. - Preţul prevăzut la clauza 4.2 se va achita într-o singură tranşă, în baza facturii ce va fi emisă
de către furnizor, după recepţia produselor ce fac obiectul prezentului contract.
5. Durata contractului
5.1 – Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi, si va produce efecte până
la expirarea perioadei de garanţie a produselor ce fac obiectul contractului.
5.2 – Termenul de furnizare al produselor este de ………… zile începând cu data …………………
6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt (cel puţin):
a) documentaţia de atribuire;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
c) graficul de livare;
d) graficul de plăţi;
e) dovada constituirii garanţiei de bună execuţie;
f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul;
g) graficul de mentenanţă preventivă şi corectivă.
(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte
intergrantă a contractului)
7. Obligaţiile principale ale furnizorului
7.1 – Furnizorul se obligă să furnizeze, repectiv să livreze şi să pună la dispoziţia achizitorului, şi
după caz să instaleze produsele care fac obiectul prezentului contract.
7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în
propunerea tehnică.
7.3. Pentru fiecare produs ofertat, furnizorul va prezenta obligatoriu fişa de date tehnice şi
instrucţiuni cu privire la modul de utilizare a produselor, descrierea în ansamblu a fiecărui
component în parte precum şi alte informaţii tehnice cu privire la produsul respectiv. Fişa tehnică
şi instrucţiunile vor fi traduse in limba română.
7.4 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în termenul convenit prin prezentul contract.
7.5 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i)
reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi
ii)
daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
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8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1- Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în
prezentul contract.
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.
8.3 - Achizitorul se obligă să achite contravaloarea facturii emise de furnizor în condiţiile clauzei
4.3, termen de 45 de zile de la înregistrarea acesteia la Registratura Consiliului Judeţean Satu Mare.
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1 - În cazul în care, din vina să exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte la timp obligaţiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu 0,1% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea
efectivă a obligaţiilor. La împlinirea termenelor contractuale, furnizorul este de drept în întârziere,
fără a fi necesară vreo notificare a acestuia în acest sens.
9.2- În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 14 zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă
cu o cotă procentuală de 0,1% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept, fără punere în întârziere
sau orice formalitate prealabilă.
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru
furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
Clauze specifice
10. Garanţia de bună execuţie a contractului
10.1 - Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de
….………., reprezentând 10% din valoarea contractului, fără TVA. Garanţia de bună execuţie se
constituie prin instrument de garantare de bună execuţie emis, în condiţiile legii, de către o
societate bancară sau de o societate de asigurări având durata de valabilitate cel puţin egală cu
termenul de furnizare, la care se adaugă o perioadă de 45 de zile.
10.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare, numai după ce furnizorul a
făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, dacă furnizorul
nu îşi execută, execută cu întârziere său execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul
contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia
de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
10.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la
întocmirii procesului verbal de recepţie pentru echipamentele care fac obiectul contractului, dacă nu
s-au ridicat, până la acea dată, pretenţii asupra ei.
10.5 - Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
11. Recepţie, inspecţii şi teste
11.1 – (1) Recepţia se va efectua la destinaţia finală, respectiv Ambulatoriu Integrat al Spitalului
Orăşenesc Negreşti Oaş, str Victoriei nr. 90.
(2) Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a
verifica conformitatea lor cu specificaţiile din documentaţia de atribuire, anexă la contract.
11.2 – Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face
la destinaţia finală a produselor.
11.3 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul
are dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica preţul contractului are obligaţia:
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a) de a înlocui produsele refuzate în termen de 7 zile de la notificarea achizitorului; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice
în termen de 3 zile de la notificarea achizitorului.
11.4 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat
sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
11.5 - Prevederile clauzelor 11.1-11.3 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor
sau altor obligaţii prevăzute în contract.
12. Ambalare şi marcare
12.1 – (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără
limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi
extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în
aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.
(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este
cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea
în toate punctele de tranzit.
12.2 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei
coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.
13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
13.1 – (1) - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor,
respectând datele din graficul de livrare şi termenele contractuale.
(2) - La livrare produsele vor fi însoţite de următoarele documente:
- Declaraţie de conformitate;
- Certificat marcaj CE;
- Certificat de garanţie;
- Cartea tehnică în limba română.
13.2- Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face
după înstalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al
acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
13.3 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile
clauzelor de recepţie a produselor.
14. Servicii
14.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile
accesorii furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului.
15. Perioada de garanţie acordată produselor
15.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite.
De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor
avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când
proiectul şi/sau materialul este cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau
omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona la parametrii solicitaţi, în condiţii normale de
funcţionare.
15.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în
propunerea tehnică.
(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi instalarea
acestora la destinaţia finală.
15.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
15.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de
a înlocui produsul în termen de 24 de ore de la notificarea beneficiarului, fără costuri suplimentare
pentru achizitor. Termenul de repunere a echipamentului medical în stare deplină de funcţionare, la
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sediul beneficiarului, este de 72 de ore de la notificare, pe întreaga durată de garanţie. Produsele
care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de
garanţie care decurge de la data înlocuirii produsului.
15.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada
convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului
şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de
furnizor prin contract.
15.6. - Furnizorul are obligaţia ca la data semnării contractului să prezinte Graficul de mentenanţă
preventivă şi corectivă, care va fi Anexă la contract, şi să asigure gratuit serviciile de mentenanţă
preventivă şi operativă prescrise de producător, conform prevederilor din caietul de sarcini.
15.7 - Service-ul în garanţie va fi asigurat gratuit prin personal autorizat şi instruit în acest scop de
către firma producătoare, service-ul fiind asigurat la locul de funcţionare al echipamentului. În
perioada de garanţie, timpul maxim de intervenţie pentru remedierea oricărei defecţiuni, de la
notificarea acesteia de către beneficiar, va fi de maxim 24 ore de la notificarea acesteia de către
beneficiar, iar termenul de repunere a echipamentului medical în stare deplină de funcţionare, la
sediul beneficiarului, va fi de 72 ore de la notificare, pe întreaga durată de garanţie de bună
funcţionare.
16. Ajustarea preţului contractului
16.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului
sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
16.2 - Preţul contractului nu se ajustează.
17. Subcontractanţi
17.1 - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu
achizitorul.
17.2 - (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenţă la încheierea contractului toate contractele încheiate
cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu
aceştia se constituie în anexe la contract.
17.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îşi îndeplineşte
contractul.
17.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea
sa din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificată achizitorului şi nu va determina
schimbarea preţului contractului.
18. Întârzieri în îndeplinirea contractului
18.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise
în graficul de livrare.
19.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare, atunci
acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util; modificarea datei/perioadelor de furnizare
asumate în graficul de livrare se va face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
18.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului.
19. Forţa majoră
19.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
19.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate
prinprezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
19.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
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19.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecînţelor.
19.5 - Partea contractantă care învocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
19.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără
ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-înterese.
20. Soluţionarea litigiilor
20.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
20.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze
de către instanţele judecătoreşti din România.
21. Limba care guvernează contractul
21.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
22. Comunicări
22.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.
22.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
23. Legea aplicabilă contractului
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi .......................... prezentul contract în 4 (patru) exemplare,
deopotrivă originale, din care 1(unul) pentru furnizor şi 3(trei) pentru achizitor .
(se precizează data semnării de către părţi)
Achizitor,
JUDEŢUL SATU MARE
Preşedinte
Csehi Árpád Szabolcs

Furnizor,
__________________

Secretar al judeţului cu atribuţii delegate
cons. jr. Crasnai Mihaela Elena Ana
Vizat CFP
Director executiv,
Direcţia economică
Schvarczkopf Ana Erica
Director executiv,
Direcţia Dezvoltare Regională
Pîrcălab Oana Dana
Vizat juridic,
cons. jr. Tănase Loredana Roxana
7

Contract de furnizare
nr.___________data_______________
aferent Lotului II
1. Părţile contractante
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privînd atribuirea contractelor de achizitie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse,
între
JUDEŢUL SATU MARE, cu sediul în municipiul Satu Mare, Piaţa 25 Octombrie nr.1 Satu Mare,
440026,
telefon/fax:
0040-261-710410,
cod
fiscal
3897378,
cont
trezorerie
RO59TREZ54624660256XXXXX, reprezentat prin CSEHI ÁRPAD SZABOLCS, preşedinte al
Consiliului Judeţean Satu Mare, în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
……..............................................…………….....................denumirea
operatorului
economic
adresă ................................................................. telefon/fax .............................................. număr de
înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie,
bancă)
...............................................................................
reprezentată
prin..............................................................................................
(denumirea
conducătorului),
funcţia..................................... în calitate de furnizor, pe de altă parte.
2. Defîniţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea întegrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la
prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în
perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când
prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un
produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau
prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de
naţionalitatea furnizorului;
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Cameră
Internaţională de Comerţ (CIC);
i. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă şi înevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului;
sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus
care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor
uneia din părţi;
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
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3.Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
înclude forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze mobilier, să asigure transport, montare şi asigurare service
pe perioada de garanţie a mobilierului, la obiectivul de investiţie „Modernizare Ambulatoriu
Integrat al Spitalului Orăşenesc Negreşti-Oaş”, cod CPV: 39100000-3 Mobilier, în
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al
serviciilor accesorii prestate, este de ........... lei, din care T.V.A. ................ lei.
4.3. - Preţul prevăzut la clauza 4.2 se va achita într-o singură tranşă, în baza facturii ce va fi emisă
de către furnizor, după recepţia produselor ce fac obiectul prezentului contract.
5. Durata contractului
5.1 – Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi, si va produce efecte până
la expirarea perioadei de garanţie a produselor ce fac obiectul contractului.
5.2 – Termenul de furnizare al produselor este de ………… zile începând cu data …………………
6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt (cel puţin):
a) documentaţia de atribuire;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
c) graficul de livrare;
d) graficul de plăţi;
e) dovada constituirii garanţiei de bună execuţie;
f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.
(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte
intergrantă a contractului)
7. Obligaţiile principale ale furnizorului
7.1 – Furnizorul se obligă să furnizeze, repectiv să livreze şi să pună la dispoziţia achizitorului, şi
după caz să instaleze produsele care fac obiectul prezentului contract.
7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în
propunerea tehnică.
7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în termenul convenit prin prezentul contract.
7.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i)
reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi
ii)
daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1- Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în
prezentul contract.
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.
8.3 - Achizitorul se obligă să achite contravaloarea facturii emise de furnizor în condiţiile clauzei
4.3, termen de 45 de zile de la înregistrarea acesteia la Registratura Consiliului Judeţean Satu Mare.
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9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1 - În cazul în care, din vina să exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte la timp obligaţiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu 0,1% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea
efectivă a obligaţiilor. La împlinirea termenelor contractuale, furnizorul este de drept în întârziere,
fără a fi necesară vreo notificare a acestuia în acest sens.
9.2- În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 14 zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă
cu o cotă procentuală de 0,1% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept, fărăpunere în întârziere
sau orice formalitate prealabilă.
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru
furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
Clauze specifice
10. Garanţia de bună execuţie a contractului
10.1 - Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de
….………., reprezentând 10% din valoarea contractului, fără TVA. Garanţia de bună execuţie se
constituie prin instrument de garantare de bună execuţie emis, în condiţiile legii, de către o
societate bancară sau de o societate de asigurări având durata de valabilitate cel puţin egală cu
termenul de furnizare, la care se adaugă o perioadă de 45 de zile.
10.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare, numai după ce furnizorul a
făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, dacă furnizorul
nu îşi execută, execută cu întârziere său execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul
contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia
de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
10.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la
întocmirii procesului verbal de recepţie pentru produsele care fac obiectul contractului, dacă nu sau ridicat, până la acea dată, pretenţii asupra ei.
10.5 - Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
11. Recepţie, inspecţii şi teste
11.1 – (1) Recepţia se va efectua la destinaţia finală, respectiv Ambulatoriu Integrat al Spitalului
Orăşenesc Negreşti Oaş, str Victoriei nr. 90.
(2) Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a
verifica conformitatea lor cu specificaţiile din documentaţia de atribuire, anexă la contract.
11.2 – Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face
la destinaţia finală a produselor.
11.3 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul
are dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica preţul contractului are obligaţia:
a) de a înlocui produsele refuzate în termen de 7 zile de la notificarea achizitorului; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice
în termen de 3 zile de la notificarea achizitorului.
11.4 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat
sau amânat datorită faptului că produsele au fost ispectate şi testate de furnizor, cu său fără
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
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11.5 - Prevederile clauzelor 11.1-11.3 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor
sau altor obligaţii prevăzute în contract.
12. Ambalare şi marcare
12.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără
limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi
extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în
aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.
(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este
cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea
în toate punctele de tranzit.
12.2 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei
coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.
13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
13.1 – (1) Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor,
respectând datele din graficul de livrare şi termenele contractuale. comercial stabilit.
(2) - La livrare produsele vor fi însoţite de următoarele documente:
- Declaraţie de conformitate;
- Certificat marcaj CE;
- Certificat de garanţie;
- Cartea tehnică în limba română.
13.2- Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face
după instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al
acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
13.3 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile
clauzelor de recepţie a produselor.
14. Servicii
14.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile
accesorii furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului.
15. Perioada de garanţie acordată produselor
15.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite.
De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor
avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când
proiectul şi/sau materialul este cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau
omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona la parametrii solicitaţi, în condiţii normale de
funcţionare.
15.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în
propunerea tehnică.
(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi instalarea
acestora la destinaţia finală.
15.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
15.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de
a înlocui produsul în termen de 24 de ore de la notificarea beneficiarului, fără costuri suplimentare
pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte
beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii produsului.
15.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada
convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului
şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de
furnizor prin contract.
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16. Ajustarea preţului contractului
16.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului
sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
16.2 - Preţul contractului nu se ajustează.
17. Subcontractanţi
17.1 - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu
achizitorul.
17.2 - (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenţă la încheierea contractului toate contractele încheiate
cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu
aceştia se constituie în anexe la contract.
17.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îşi îndeplineşte
contractul.
17.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea
sa din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificată achizitorului şi nu va determina
schimbarea preţului contractului.
18. Întârzieri în îndeplinirea contractului
18.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise
în graficul de livrare.
19.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare, atunci
acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util; modificarea datei/perioadelor de furnizare
asumate în graficul de livrare se va face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
18.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului.
19. Forţa majoră
19.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
19.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate
prinprezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
19.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
19.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.
19.5 - Partea contractantă care învocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
19.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără
ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-înterese.
20. Soluţionarea litigiilor
20.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
20.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze
de către instanţele judecătoreşti din România.
21. Limba care guvernează contractul
21.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
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22. Comunicări
22.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.
22.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
23. Legea aplicabilă contractului
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi .......................... prezentul contract în 4 (patru) exemplare,
deopotrivă originale, din care 1(unul) pentru furnizor şi 3(trei) pentru achizitor .
(se precizează data semnării de către părţi)
Achizitor,
JUDEŢUL SATU MARE
Preşedinte
Csehi Árpád Szabolcs

Furnizor,
__________________

Secretar al judeţului cu atribuţii delegate
cons. jr. Crasnai Mihaela Elena Ana
Vizat CFP
Director executiv,
Direcţia economică
Schvarczkopf Ana Erica
Director executiv,
Direcţia Dezvoltare Regională
Pîrcălab Oana Dana
Vizat juridic,
cons. jr. Tănase Loredana Roxana
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