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FISA DE DATE A ACHIZITIEI  
OBIECTUL ACHIZITIEI: Furnizare de echipamente si aparatura medicala cod MySmis 

138372 

33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2) 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 

I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT 

Denumire oficiala: SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE "DR. CAROL DAVILA" 

Adresa: Strada: Griviţei, nr. 4; 

Localitate: Bucuresti; Cod postal: 

010731; 

Tara: Romania; 

Punct(e) de contact: SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE "DR. 

CAROL DAVILA" 

In atentia ....... 

Telefon: +40 213189197; 

E-mail: ACHIZITII@SPCAROLDAVILA.RO Fax: +40 213189197 

Adresa/ele de internet (daca este cazul): http://www.spcaroldavila.ro; 

Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro 

 

Alte informatii pot fi obtinute la: 

X Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 

□ Altele: completati anexa A.I 

Caietul de sarcini, documentatia specifica (pentru concesiuni) si/sau documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru 

dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la: 

x Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 

□ Altele: completati anexa A.II 

Ofertele/proiectele sau solicitarile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la: 

x Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 

□ Altele: completati anexa A.III 

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

Zile : 2 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor) 

 

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE 

PRINCIPALE) 

□ Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv 

subdiviziunile regionale sau locale ale acestora 

□ Agentie/birou national sau federal 

□ Colectivitate teritoriala  

□ Agentie/birou regional sau local  

□ Organism de drept public  

□ Institutie/agentie europeana sau organizatie europeana 

 

□ Servicii publice generale 

□ Aparare 

□ Ordine si siguranta publica 

□ Mediu 

□ Afaceri economice si financiare 

xSanatate 

□ Constructii si amenajari teritoriale 

□ Protectie sociala 



2 

 

 

□ Altele (precizati): ————————— 

□ Recreere, cultura si religie 

□ Educatie 

□ Altele (precizati): ————— 

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante da □ nu x 

 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta 

Furnizare de echipamente si aparatura medicala cod MySmis 138372 

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor  

 

a) Lucrari □ B) Produse x c) Servicii □ 

Executare □ 

Proiectare si executare □ 

Executarea, prin orice □ 

mijloace, a unei lucrari, 

conform cerintelor 

specificate de autoritatea 

contractanta 

Cumparare x 

Leasing □ 

Inchiriere □ 

Inchiriere cu optiune de □ 

cumparare 

O combinatie intre acestea □ 

Categoria serviciilor 

 

Locul principal de executare 

........................ 

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de livrare 

Calea Grivitei nr 4, sector 1, 

BucurestiCod NUTS RO321 Bucureşti 

Locul principal de prestare 

........................ 

Cod NUTS □□□□□□ 

 

II.1.3) Procedura implica 

Un contract de achizitii publice x 

Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD) □ 

Incheierea unui acord-cadru □  

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru (dupa caz) 

Acord-cadru cu mai multi operatori economici □ 

 

Numarul □□□ sau, dupa caz, numarul maxim □□□ de 

participanti la acordul-cadru preconizat 

 

Acord-cadru cu un singur operator economic □ 

 

 

 

Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului 

cadru  

 da □ nu □ Daca DA, 

 

Reluarea competitiei se va face in SEAP: 

da □ nu □ 

__________________________________________ 

 

Durata Contractului de furnizare: Durata in luni: 1 luna 
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Justificarea unui acord-cadru a carui durata depaseste patru: - 

Dacă durata acordului-cadru depășește 4 ani: - 

 

Estimarea valorii totale a achizitiilor pentru intreaga durata a acordului-cadru (dupa caz; numai in cifre): 

Valoarea estimata fara TVA: 16.475,93  

Moneda : RON 

Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc): incheierea unui contract de furnizare 

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 

 

conform specificatiilor tehnice din caietele de sarcini atasat 

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 

 Vocabular principal  

Obiect principal 33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)  

Obiect(e) suplimentar(e) □□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

 

 

 

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice (GPA) da □ nu x 

 

II.1.8) Impartire in loturi (pentru precizari privind loturile utilizati da x nu □ 

 

□ un singur lot  

□ Numărul maxim de loturi care poate fi 

atribuit unui singur ofertant: [ ] 

□ Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de 

a atribui contracte prin combinarea 

următoarelor loturi sau grupe de loturi: 

 

x unul sau mai multe loturi  □ toate loturile  

 

 

 

 

  

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)  

 da □ nu x 

 

 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile) 

conform specificatiilor tehnice din caietele de sarcini atasat 

Dupa caz, valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 16.475,93  

 Moneda: RON 

 

II.2.2) Optiuni (dupa caz)  
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da □ nu x 

Daca da, valoarea se va completa in mod obligatoriu numai ca interval valoric 

Daca da, descrierea acestor optiuni:  

 

Daca se cunoaste, calendarul prevazut de aplicare a respectivelor optiuni: 

in luni: □□ sau in zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului) 

 

Numarul de prelungiri posibile (dupa caz): □□□ sau interval: intre □□□ si □□□ 

Daca se cunoaste, in luni: □□ sau in zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului) 

II.2.3) Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz, in cazul 

contractelor de concesiuni) 

 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

Durata in luni sau in zile: 1 luna (de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor) 

  

 

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea pretului contractului da □ nu x 

Daca DA, se va preciza modul de ajustare a prețului contractului (în ce condiții, când, cum, formula de ajustare 

aplicabila) 

 

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 □ nu x 

 

III.1.1.b) Garantie de buna executie da x nu □ 

Dacă DA, 

Cuantumul garanției de bună execuție va fi de 5% din valoarea contractului fără TVA. 

Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziție 

publică/contractului subsecvent. 

 

 

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante 

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da 

Identificarea proiectului: Programul Operational Infrastructură Mare 2014-2020,Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în 

contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 

Contractul de finanțare a proiectului nr. 402/03.11.2020, "STOP COVID in cadrul Spitalului Clinic de Nefrologie <<Dr. Carol 

Davila>> 

cod MySmis 138372. 

Tip de finantare : Program / Proiect 
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Program/Proiect: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM 

 

! Se vor corela informațiile din prezenta secțiune cu cele din cadrul secțiunii VI.2. 

__________________________________________________________________________________________________ 

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul (dupa caz) 

Asociere conform art. 53, din Legea 98/2016 privind achizitiile publice 

 

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale (dupa caz) da □ nu x 

 

Daca da, descrierea acestor condiții__________________________________ 

 

 

III.1.5. Legislatia aplicabila 

 Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice 

 H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice 

 O.U.G. nr.45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra 

domeniului achizițiilor publice 

 

 

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: 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea 

nr.98/2016. Autoritatea contractantă va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică “Furnizare de 

echipamente si aparatura medicala”,, orice operator economic cu privire la care a stabilit, în urma analizei informaţiilor şi 

documentelor prezentate de acesta sau a luat cunoştinţă în orice alt mod ca acesta se afla in una din situatiile prevazute de art. 

164,165 sau 167 . Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164 din 

Legea nr. 98/ 2016.  

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economic 

participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.  

 

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea 

autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor 

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 165 si 167 din Legea nr. 

98/ 2016.  

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici 

participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea 

celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe 

locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat 

pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor urmatoarele documente justificative: - Ofertantii, 

tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.59 si art.60 din Legea nr.98/2016 

privind achizitiile publice –  

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici 

participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea 

celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe 

locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. - DECLARATIE privind evitarea conflictului de interese 

(art.59 si art.60 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice) - completare DUAE - se va prezenta la solicitarea autoritatii 

contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor - 

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia 
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societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat. Certificatul fiscal trebuie sa ateste lipsa datoriilor 

restante la momentul prezentarii acestuia. Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta la solicitarea autoritatii contractante, doar 

de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. - CERTIFICAT DE 

ATESTARE FISCALA privind plata taxelor si a impozitelor din care sa rezulte 

lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia. Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta la solicitarea autoritatii 

contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. - 

CAZIERUL JUDICIAR al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al 

respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum 

rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv. Cerintele 4, 5 si 6 reprezinta documente justificative. Lista cu 

persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de 

atribuire este urmatoarea: 

Prof. Dr. Strambu Victor Dan Eugen - Manager 

Dr. Valentin Georgescu - Director medical 

Ec. Petre Stefan - Director financiar-contabil 

Jurist Alexandru Andreescu – consilier juridic 

Ec. Sabrina Lise` – compartiment achizitii publice 

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:  

Cerinta nr. 1 

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din 

care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii 

precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. 

 Autoritatea contractanta va solicita documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, 

respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, 

urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul 

intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. 

Cerinta nr.2 

Autoritatea contractanta va solicita documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE 

Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii conform HG nr.54/2009, art.9, care avizeaza functionarea unitatii pentru 

activitatea de import, comercializare, depozitare, reparare, verificare si punere in functiune pentru dispozitive medicale care fac 

obiectul achizitiei conform Ordinului nr.308/17.03.2015 privind dispozitivele medicale; original/copie lizibila cu mentiunea 

„conform cu originalul” – valabil la momentul prezentarii. Referitor la persoanele juridice straine, acestea au posibilitatea 

prezentarii de documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta, doar de catre potentialul 

castigator clasat pe primul loc.  

Modalitatea de indeplinire: completare DUAE - se va prezenta la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul 

clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. 

III.2.2) Capacitatea economica si financiara 

 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru 

evaluarea respectarii cerintelor mentionate  

Cifra de afaceri anuala generala 

Declaratie privind cifra de afaceri globala din ultimii 3 ani. 

  

Modalitatea de indeplinire  

completare DUAE - se va prezenta declaratia privind cifra de 

afaceri globala din ultimii 3 ani la solicitarea autoritatii 

contractante, 

doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul 

intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. 

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala 

 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 

respectarii cerintelor mentionate  

Loturile: 1,2 

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul 

specificat 

Lista principalelor livrari de produse efectuate în cursul unei perioade 

care acopera cel mult ultimii 3 ani calculati pana la data 

depunerii cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau 

privat. 

 

 

Modalitatea de indeplinire 

Completarea DUAE; documentele privind sustinerea 

principalelor livrari in cel mult ultimii 3 ani calculati 

pana la data depunerii se vor prezenta doar la 

solicitarea autoritatii contractante la finalizarea 

evaluarii ofertelor de catre ofertantul situat pe primul 

loc 

III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii 
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Informatii si/sau 

nivel(uri) minim(e) 

necesare pentru 

evaluarea respectarii 

cerintelor mentionate  

Loturile: 1,2 

Certificate emise de 

organisme independente 

cu privire la standardele 

de asigurare a calitatii 

Documentele emise de 

organisme acreditate 

care sa certifice 

implementarea unui 

sistem de management 

al calitatii in conformitate 

cu unul din standardele 

ISO 9001:2015 sau 

echivalent, valabil la 

momentul prezentarii 

acestuia . 

Modalitatea de indeplinire 

 

completare DUAE; documentul se va prezenta doar la solicitarea autoritatii contractante la 

finalizarea evaluarii ofertelor. 

III.2.4) Contracte rezervate (dupa caz) da □ nu x 

Contractul este rezervat unor ateliere protejate □ 

Contractul va fi executat numai in cadrul unor programe de ocuparea fortei de munca protejate □ 

 

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii da □ nu x 

Daca da precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: 

Dupa caz, mentionati care profesie (concurs de solutii) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA  

IV.1) PROCEDURA DE ATRIBUIRE 

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare 

 Negociere fara publicare prealabila 

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire Offline □ On line □ 

IV.1.1.b) Tipul procedurii 

Licitație deschisă □ 

Justificare pentru alegerea licitatiei accelerate : 

Licitație restrânsă □ 

Negociere competitivă □ 

Au fost deja selectati candidati da □ nu □ 

Daca da, indicati numele si adresa operatorilor economici selectati deja in sectiunea VI.3) Informatii suplimentare 
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Negociere fara publicare prealabila x 

In conformitate cu art. 104 alin (1) lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, autoritatea contractanta deruleaza 

NEGOCIERE FARA PUBLICARE PREALABILA, intrucat loturile cu produsele combina frigorifica si suport tuburi de 

1,5/2 ml au fost anulate de doua ori, astfel: 

- In cadrul anuntului de participare CN1027069/22.12.2020 2021 la licitatie deschisa, in care loturile cu 

respectivele produse au fost anulate din cauza nedepunerii de oferte 

- In cadrul anuntului de participare CN1029992/09.04.2021 la licitatie deschisa, in care loturile cu 

respectivele produse, au fost anulata din cauza nedepunerii de oferte. 

Dialog competitiv □ 

Parteneriat pentru inovare □ 

Procedură simplificată □ 

□ O singură etapă 

□ Mai multe etape 

Justificare pentru accelerarea procedurii :  

Concurs de soluții □ Deschis □ Restrans □ 

Numărul de participanți estimat □□□ sau numarul minim □□□ / numarul maxim □□□ 

 Procedura de atribuire aplicabila in cazul serviciilor sociale si al altor servicii specifice □ 

IV.1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe 

(licitatie restransa si negociere competitivă , dialog competitiv) 

Numar de operatori economici preconizat □□□ 

sau Numar minim preconizat □□□ si, dupa caz, numar maxim □□□ 

 

! Dacă AC dorește să limiteze numărul de candidați selectați se va completa rubrica aferentă „Număr minim 

preconizat și, după caz, număr maxim„ (! Nr. minim va fi nr. minim prevăzut de legislație) și se vor completa 

criteriile de selecție și metodologia de selectare. 

 

IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului (negociere, dialog 

competitiv) 

Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a da □ nu x 

reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor 

care trebuie negociate 

 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de 

solutii) 

IV.2.1) Criterii de atribuire (dupa caz,bifati rubrica sau rubricile corespunzatoare sau enumerati criteriile 

de atribuire ) 

 

x Cel mai mic pret  

 

 

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica da □ nu x  

Daca da, informatii suplimentare despre licitatia electronica (dupa caz)  

IV.2.3. ”Numele participantilor deja selectati ( in cazul unui concurs de solutii restrans)”   
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_______________________________________________________________________________________ 

 

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE 

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta (dupa caz) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract da □ nu x 

Daca da, 

Anunt de intentie □ Anunt despre profilul cumparatorului □ 

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Alte publicari anterioare (dupa caz) □ 

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Anunt de intentie  

Numarul si data publicarii in SEAP 

 

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

ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV 

 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ x □ □ □ □ 

 

Altele: ____________________________________________________________________________- 

Moneda in care se transmite oferta financiara (in cazul procedurilor online sau offline cu etapa finala de L.E.  

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta durata in luni: □□□ sau in zile: 60 

(de la termenul limita de primire a ofertelor) 

 

 

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 

 

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 

 

 Prin propunerea tehnica depusa, ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii produsului care urmeaza a fi livrat cu 

cerintele din caietul de sarcini. Ofertantul trebuie sa prezinte un comentariu, al specificatiilor tehnice continute in caietul de 

sarcini, 

prin care sa demonstreze corespondenta livrarii produsului prezentate in propunerea tehnica cu specificatiile respective. 

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 

Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea propunerilor financiare determinate prin inmultirea pretului unitar cu cantitatea 

aferenta contractului de furnizare. Ofertantul trebuie sa prezinte Formularul de oferta indicat in sectiunea Formulare. Pretul 

include valoarea cheltuielilor de transport si ambalajului aferent precum si toate cheltuielile care vor fi angajate de catre 

vanzator in conditiile de prestare prevazute in Fisa de date. Ofertantul va prezenta o anexa la Formularul de oferta care trebuie 

sa contina cel putin urmatoarele informatii: preturile unitare, cantitatile si preturile totale pentru fiecare produs, precum si orice 

alte elemente de natura financiara sau comerciala care sunt necesare pentru evaluarea ofertei. Observatie: pretul unitar va fi 

exprimat in lei si va contine 2 zecimale 

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 

Toate documentele de calificare, impreuna cu propunerea tehnica si propunerea financiara se vor transmite in plic sigilat la 

adresa Calea Grivitei nr. 4, Sector 1 Bucuresti - registratura 

Plicuri separate si sigilate pentru fiecare criteriu in parte: documente de calificare, propunere tehnica, propunere financiara 

initiala si propunerea financiara finala/ negociata. 
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IV.4.4. Data limita de depunere a ofertelor pana la data de 10.06.2021 ora 14:00 

 

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dupa caz) da □ nu x 

Daca da, precizati perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: _____________________________ 

VI.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare da x nu □ 

Daca da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Infrastructură Mare 2014-2020,Axa 

Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în 

contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-

19 

Contractul de finanțare a proiectului nr. 402/03.11.2020, "STOP COVID in cadrul Spitalului Clinic de Nefrologie <<Dr. Carol 

Davila>> 

cod MySmis 138372. 

Tip de finantare : Program / Proiect 

Program/Proiect: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM 

Tipul de finantare:  

Cofinantare □ 

Credite externe cu garantia statului □ 

Fonduri europene x Daca da, numele fondului (se va selecta obligatoriu din lista disponibila) 

Alte fonduri. □ 

 Principalele programe pentru perioada de programare 2014-2020: 

1. Program Operational Infrastructur Mare 
 

 

VI.3) ALTE INFORMATII (dupa caz) 

Solicitarile de clarificare se vor transmite la adresa de e-mail achizitii@spcaroldavila.ro. 

 

VI.4) CAI DE ATAC 

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac  

Denumire oficiala: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 

Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; 

Localitate: 

Bucuresti; 

Cod postal: 030084; Tara: Romania 

E-mail: 

office@cnsc.ro; 

Telefon: +40 213104641;  

Adresa Internet 

(URL) 

http://www.cnsc.ro; 

Fax:  

Organismul competent pentru procedurile de mediere (dupa caz) 

Denumire oficiala: 

Adresa: 

Localitate: Cod postal: Tara: 

E-mail: Telefon:  

Adresa Internet Fax:  

mailto:achizitii@spcaroldavila.ro
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(URL)  

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac (completati rubrica VI.4.2 SAU, dupa caz, rubrica VI.4.3) 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac: in termen de 7 zile 

 

 

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac 

! In mod obligatoriu se vor trece informatii fie la sectiunea VI.4.2., fie in sectiunea VI.4.3.. Autoritatea contractanta poate 

completa ambele secțiuni.  

Denumire oficiala: 

Adresa: 

Localitate: Cod postal: Tara: 

E-mail: Telefon:  

Adresa Internet 

(URL)  

Fax:  

  



12 

 

ANEXA B 

INFORMATII PRIVIND LOTURILE 

 

LOT NR.  1  DENUMIRE Suport pentru tuburi de 1.5/2 ml 

1) DESCRIERE SUCCINTA 

Suport pentru tuburi de 1.5/2 ml 

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE) 

 Vocabular principal Vocabular suplimentar (dupa caz) 

Obiect principal 33100000-1 □□□□-□ □□□□-□ 

Obiect(e) 

suplimentar(e) 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□□□-□ □□□□-□ 

□□□□-□ □□□□-□ 

□□□□-□ □□□□-□ 

□□□□-□ □□□□-□ 

3) CANTITATE SAU DOMENIU 

8 bucati 

Daca se cunoaste, valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 799,93; Moneda: RON 

 

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE 

FINALIZARE (dupa caz) 

Durata in luni: 1 sau in zile: □□□□  

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele referitoare la garantia de participare) 
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ANEXA B 

INFORMATII PRIVIND LOTURILE 

 

LOT NR.  2  DENUMIRE Combina frigorifica 

1) DESCRIERE SUCCINTA 

Combina frigorifica 

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE) 

 Vocabular principal Vocabular suplimentar (dupa caz) 

Obiect principal 33100000-1 □□□□-□ □□□□-□ 

Obiect(e) 

suplimentar(e) 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□□□-□ □□□□-□ 

□□□□-□ □□□□-□ 

□□□□-□ □□□□-□ 

□□□□-□ □□□□-□ 

3) CANTITATE SAU DOMENIU 

2 bucati 

Daca se cunoaste, valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 15.676 Moneda: RON 

 

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE 

FINALIZARE (dupa caz) 

Durata in luni: 1 sau in zile: □□□□  

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele referitoare la garantia de participare) 

 

-  

 

 

  


