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I.

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT
Denumire oficială: SPITALUL CLINIC NR.1CF WITTING
Adresă: Calea Plevnei nr.142-144, sector 6
Localitate: Bucuresti
Cod poştal: 022328 Ţara: Romania
Punct(e) de contact: Biroul achiziții publice
Telefon: +40 731 031 339
E-mail: achizitii@spitalcfwiting.ro
Fax: +40317 60 17
Adresa/ele de internet (dacă este cazul):
Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): www.spitalcfwiting.ro
Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.e-licitatie.ro
Alte informaţii sau clarificari pot fi obţinute la:
x Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior
□ Altele: completaţi anexa A.I
Caietul de sarcini şi documentele suplimentare pot fi obţinute la:
x Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior
□ Altele: completaţi anexa A.II
Ofertele sau solicitările de participare trebuie transmise la:
x Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior
□ Altele: completaţi anexa A.III
Data limita de primire a solicitărilor de clarificări: 08.09.2020 ora 15.00
Data limită de transmitere a răspunsului la 10.09.2020 ora 15.00; răspunsul se publică pe site-ul
Spitalului www.spitalcfwiting.ro la secțiunea Anunțuri
I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ
(ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE)
x Minister sau orice altă autoritate naţională sau
□ Servicii publice generale
federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale □ Apărare
acestora
□ Ordine şi siguranţă publică
□ Agenţie/birou naţional sau federal
□ Mediu
□ Colectivitate teritorială
□ Afaceri economice şi financiare
□ Agenţie/birou regional sau local
x Sănătate
□ Organism de drept public
□ Construcţii şi amenajări teritoriale
□ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană □ Protecţie socială
x Altele (precizaţi): Spital
□ Recreere, cultură şi religie
□ Educaţie
□ Altele (precizaţi): —————
Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante
da □ nu X
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□ Producere, transport şi distribuţie de gaz şi
de energie termică
□ Electricitate
□ Prospectare şi extragere a gazului şi
petrolului
□ Prospectare şi extragere a cărbunelui şi a
altor combustibili solizi

□ Apă
□ Servicii poştale
□ Servicii feroviare
□ Servicii feroviare urbane, de tramvai sau de autobuz
□ Activităţi portuare
□ Activităţi aeroportuare

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă
Contract de furnizare ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA COVID 19
II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a
serviciilor
a) Lucrări
□
c) Servicii
□
B) Produse x
Executare
□
Categoria serviciilor: □
Cumpărare
x
Proiectareşi executare
□
Leasing
□
Executarea, prin orice
□
Închiriere
□
mijloace, a unei lucrări,
Închiriere cu opţiune de □
conform cerinţelor
cumpărare
specificate de autoritatea
O combinaţie între acestea □
contractantă
Locul principal de executare
Locul principal de livrare
Locul principal de prestare
........................
........................
Spitalul Clinic nr.1 CF
Cod NUTS □□□□□□
Cod NUTS □□□□□□
Witting
COD NUTS - RO321
II.1.3) Procedura implică
Un contract de achiziţii publice
x
Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD)
□
Încheierea unui acord-cadru
□
II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru (după caz)
NU ESTE CAZUL
II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor
FURNIZARE ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA COVID 19, conform CAIET DE
SARCINI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)
Vocabular principal
Vocabular suplimentar
Obiect principal: Echipamente de
………………………………..
COD CPV :
protecție
18143000-3
Obiect(e) suplimentar(e):

……………………………

II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice
da □ nu x
II.1.8) Împărţire în loturi
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da x nu □, conform caiet de sarcini
un singur lot

□

toate loturile
unul sau mai multe loturi
X
II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)
da □ nu x
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
Cantitațile sunt prevazute în SECȚIUNEA II – CAIETUL DE SARCINI
Valoare estimată fără TVA :
LOT 1 – 3.520,00 lei
LOT 2 – 127.200,00 lei
LOT 3 – 17.600,00 lei
LOT 4 – 40.800,00 lei
LOT 5 – 94.400,00 lei
LOT 6 – 112.000,00 lei
LOT 7 – 496.000,00 lei
LOT 8 – 16.800,00 lei
LOT 9 – 190.400,00 lei

□

Valoare totală estimată fără TVA: 1.098.720,00 lei
II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
Durata: până la 31.12.2020
II.4) AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
II.4.1. Ajustarea preţului contractului
da □ nu x
Prețul contractului este ferm și nu se ajustează .
Dacă DA, se va preciza modul de ajustare a preţului contractului (în ce condiţii, când, cum, formula de
ajustare aplicabilă)

SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE
III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz)
III.1.1. Garanţie de participare
da □ nu x
III.1.2. Garanţie de buna executie
da □ nu x
III.1.3) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante
Contract cadru CASMB
III.1.4) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul
(după caz): ASOCIERE
III.1.5) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după caz) da □ nu x
Dacă da, descrierea acestor condiţii
III.1.5. Legislaţia aplicabilă
a) Legea nr. 98 / 23.05.2016, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
b) Hotărârea Guvernului nr. 395/06.06.2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Legea nr. 98 / 23.05.2016, privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii;
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c)www.anap.ro
III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în
registrul comerţului sau al profesiei
III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului:
Nivel(uri)
specific(e)
minim(e) Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării
necesar(e) (după caz):
cerinţelor menţionate:
Prezentare
Cerinta nr. 1
Declarație pe propria raspundere din care să reiasă că operatorul economic nu se află, declarțiilor
având în vedere acţiunile sau inacţiunile săvârşite înainte de initierea procedurii, în una solicitate
dintre situaţiile prevăzute la art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea privind achizitiile
publice nr. 98 / 23.05.2016.
Prezentare
Cerinta nr. 2
Declarație pe propria răspundere din care sa reiasă că operatorul economic nu se află în declarațiilor
una din situațiile prevazute la SECŢIUNEA a 4-a - Reguli de evitare a conflictului de solicitate
interese, Art. 59 si Art. 60 din Legea privind achizitiile publice nr. 98 / 23.05.2016, precum
și faptul că se obligă să informeze autoritatea contractanta în cazul în care pe parcursul
derulării procedurii de atribuire apare o situație care poate fi considerată a fi un conflict
de interese așa cum este reglementat în cadrul aceleiași secțiuni din actul normativ mai sus
mentionat. În conformitate cu Art. 63, alin. (1) din Legea privind achizițiile publice nr. 98 /
23.05.2016, persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante la care se
va face referire în declarație sunt :
Manager - Jr.Dr.Cristian Sorin BANU, Director Financiar – Contabil: Ec. Gabriela
FASIE, Director Medical – Ileana Daniela DRAGOESCU, Asistent Șef pe Spital - As.
Valeria VOICU DOROBANȚU, Consilier Juridic – Jr. Florentin POSTALIU
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Prezentare
Cerinta nr. 3
Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata copii conform
impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de cu originalul
stat, etc.) la momentul prezentarii (art.196 din Legea 98/2016) ;
Cerinta nr. 4 - Operatorul economic va trimite eșantioane cel tarziu la data de 14.09.2020 Prezentare
ora 10.00.
eșantioane
Esantioanele vor fi ambalate corespunzator, pe ambalajul exterior fiind inscriptionate
Numele si adresa Autoritatii Contractante, Numele Ofertantului, adresa, telefon/fax precum
si specificatia ESANTIOANE PENTRU PROCEDURA , ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE
ÎMPOTRIVA COVID 19 ". Esantioanele vor avea inscriptionate cu denumirea produsului și
numărul lotului pentru identificarea facila a acestora.
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
Nivel(uri)
specific(e)
minim(e) Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării
necesar(e) (după caz):
cerinţelor menţionate:
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Cerinta nr. 1
Certificat constatator emis de ONRC: operatorii economici ce
depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în
condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul
economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din
situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are
capacitatea profesională de a realiza activitățiile care fac
obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie să aibă
corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis
de ONRC. Documentul se solicită să nu fie mai vechi de 30 de
zile de la data depunerii lui.
Cerinta nr. 2
Avizul de funcționare emis de MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, cu
Anexa. Cerință obligatorie: Deținerea Avizului de funcționare
eliberat de Ministerul Sănătății, inclusiv anexele, valabil la
data prezentării acestuia conform prevederilor art. 4 din
Normele Metodologice de aplicare a titlului XX din Legea 95/
2006, aprobate prin Ordinul MS nr. 1008/ 2016 si art. 196 din
Legea 98/ 2016.
III.2.2) Capacitatea economică şi financiară
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz):

Copie conform cu originalul semnata și
ștampilată

Copie conform cu originalul semnata și
ștampilată

Informaţii şi formalităţi necesare pentru
evaluarea
respectării
cerinţelor
menţionate:

III.2.3) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz):

Informaţii şi formalităţi necesare pentru
evaluarea
respectării
cerinţelor
menţionate:
Descrieri sau fotografii, cu certificate de
Cerința nr.1
Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri autenticitate în cadrul propunerii tehnice;
sau fotografii, cu certificate de autenticitate
Prezentare eșantioane
III.2.4) Contracte rezervate (după caz)
da □ nu x
Contractul este rezervat unor ateliere protejate
□
Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocuparea forţei de muncă protejate □
III.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii da □ nu x
Dacă da precizaţi actele cu putere de lege şi actele administrative aplicabile:
III.3.2) Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările profesionale ale membrilor
personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective da □ nu □
SECŢIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) TIPUL PROCEDURII
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitaţie deschisă □
Licitaţie restrânsă □
Licitaţie restrânsă accelerată □
Justificare pentru alegerea licitaţiei accelerate:
Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare x
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Au fost deja selectaţi candidaţi
da □ nu x
Negociere accelerată □
Justificare pentru alegerea negocierii accelerate:
Dialog competitiv □
IV.1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitaţi să prezinte oferte sau să participe
(licitaţie restrânsă şi negociere, dialog competitiv)
Număr de operatori economici preconizat □□□
sau Număr minim preconizat □□□ şi, după caz, număr maxim □□□
Criterii obiective de limitare a numărului de candidaţi:
IV.1.3) Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului (negociere,
dialog competitiv)
Aplicarea unei licitaţii care să se deruleze în etape succesive pentru a
da □ nu □
reduce progresiv numărul soluţiilor care trebuie discutate sau al ofertelor
care trebuie negociate
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire (bifaţi rubrica sau rubricile corespunzătoare)
Cel mai mic preţ
x
sau
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic □
IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică
da □ nu x
Dacă da, informaţii suplimentare despre licitaţia electronică (după caz)
IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă 4267257.2020.390
IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract da □ nu x
Dacă da,
Anunţ de intenţie
□
Anunţ despre profilul cumpărătorului □
Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
Alte publicări anterioare (după caz) □
Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
Anunţ de intenţie
Numărul şi data publicării în SEAP
IV.3.3) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta 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: _______
IV.3.4) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta (în cazul unei
licitaţii deschise)
durata în luni: □□□ sau în zile: 60 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.4. PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice

8

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI
COMUNICAȚIILOR

SPITALUL CLINIC NR.1 CF WITTING
CaleaPlevnei nr.142-144
Tel.021.317.62.80 021.312.94.25 /Fax: 021.317.60.17
www.spitalcfwiting.ro E-mail: secretariat@spitalcfwiting.ro

Operator de date cu caracter personal nr.32927

Propunerea tehnică va fi prezentată în conformitate cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini.
Propunerea tehnică va cuprinde denumirea produsului așa cum este precizată în caietul de sarcini,
producatorul, țara de origine și denumirea comerciala a produsului și va avea atașate urmatoarele:
- fișe tehnice pentru produsele ofertate deținute de către producator din care sa reiasă specificațiile tehnice
solicitate în caietul de sarcini.
- declaratie privind conformitatea produselor cu specificațiile tehnice solicitate în caietul de sarcini.
Lipsa documentelor solicitate mai sus va duce la imposibilitatea evaluarii ofertei din punct de vedere tehnic și
implicit la considerarea acesteia ca neconformă.
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Completarea Formularului de ofertă și a centralizatorului de prețuri.
Prețul ofertei va fi prețul în lei făăa TVA / lot , respectiv valoarea fără TVA /lot iar prețul unitar al
produselor va fi calculat la doua zecimale.
Termen de plată – maxim 60 de zile de la data de livrării produselor către autoritatea contractantă.
Propunerea financiara se va prezenta in lei.
Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
Ofertele se transmit pe adresa de e-mail achizitii@spitalcfwiting.ro a autorității contractante Spitalul Clinic
nr.1 CF Witting, București, sector 6, Calea Plevnei nr.142-144
Data limită de depunere a ofertei 14.09.2020 ora 10.00
Documentele care însotesc oferta, propunerea tehnica și propunerea financiară se vor prezenta într-un singur
exemplar (fără copii) astfel:
I. „Documente de calificare” va conține documentele solicitate la pct. III al prezentei Fișe de date;
II. „Propunere tehnică” va conține documentele solicitate la pct. IV 4.1 al prezentei Fișe de date;
III. „Propunere financiara” va conține documentele solicitate la pct. IV.4.2 al prezentei Fișe de date;
Documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară vor fi trimise pe e-mail la adresa
achizitii@spitalcfwiting.ro cu titlul:
„ A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA 14.09.2020 ora 10.30”
PROCEDURA: NEGOCIERE FARA PUBLICAREA PREALABILA A UNUI ANUNT DE PARTICIPARE –
FURNIZARE ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA COVID 19
Omiterea unei informații cerute în documentele de negociere sau prezentarea unei oferte necorespunzatoare,
sau titlul e-mailului dupa care se poate face identificarea prezintă riscuri asumate de ofertant.
SECŢIUNEA V: INFORMAŢII SUPLIMENTARE
V.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)
da □
nu x
Dacă da, precizaţi perioadele estimate de publicare a anunţurilor viitoare: ________
V.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finanţat din fonduri comunitare
da □ nu x
Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e):_____________________
VI.3) ALTE INFORMATII (după caz)
Elementele ofertei supuse negocierii: pretul.
Sedința de deschidere a ofertelor va avea loc la data și ora precizate în Documentația de Atribuire. Procesul
verbal a ședinței de deschidere se vor transmite pe e-mail fiecărui ofertant și se publică pe site-ul Spitalului
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www.spitalcfwiting.ro la secțiunea Anunțuri
Evaluarea documentelor și a eșantioanelor se va face în ședință/ședințe ulterioare deschiderii. Evaluarea
financiară se face fără strigare, ofertele trimise vor fi cele ferme si finale.
La sedinta de deschidere a ofertelor vor fi prezenti membrii comisiei de evaluare .
VI.4) CĂI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3
Localitate:
Cod poştal: 030084
Ţară: ROMANIA
Bucuresti
E-mail:
Telefon: 021/310.46.41
office@cnsc.ro
Adresă Internet
Fax: 021/310.46.42
(URL)
V.4.2) Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac:
LEGEA nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie
publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum
şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
V.4.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac
Denumire oficială: COMPARTIMENTUL JURIDIC
Adresă: Spitalul Clinic nr.1 CF Witting, București, sector 6, Calea Plevnei nr.142-144
Localitate: Bucuresti
E-mail:secretariat@spitalcfwiting.ro
Adresă Internet (URL)

Cod poştal:
Telefon: +40 213176280; 213129425
Fax: +40 213176017

Ţară: Romania

Șef Biroul achiziții publice,
Jr. Valentin George NEDELCU

Întocmit,
Ref. spec.IA Biroul achiziții publice,
ing. Bianca BREUȘCAN
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APROBAT,
MANAGER
Jr. Dr. Cristian Sorin BANU

II.

CAIET DE SARCINI
pentru achiziția de

ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA COVID 19
Cod CPV -18143000-3 – Echipamente de protecție (Rev.2)
PROCEDURA: “Negociere fără publicarea prelabilă a unui anunț de
participare”
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Caietul de sarcini este parte integrată a documentației de atribiure pentru elaborarea și
prezentarea ofertei. Acesta conține cerințele minime obligatorii pe baza cărore ofertanții întocmesc
propunerea tehnică.
Conține obligatoriu specificații tehnice ce definesc, după caz proprietățile fizico chimice ale
produselor ce urmează a fi furnizate la calitatea, greutatea și dimensiunile solicitate, precum și la
terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru
certificarea conformității cu standardele relevante sau alte asemenea.
Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de sarcini și
fără a limita calitatea produselor ofertate.
Nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai ofertele
integrale, care corespund tuturor cerințelor minime stabilite prin prezentul Caiet de sarcini. Se pot oferta
unul sau mai multe loturi.
NOTA: Orice referire în cuprinsul acestei documentații care indică o anumită denumire,
origine, sursă, producție, procedeu special, marcă, brevet de invenție și/sau licență de fabricație va fi citită
și interpretatăînsoțită de mențiunea ―sau echivalent‖
1. OBIECTUL ACHIZIȚIEI
Achiziția de ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA COVID 19 conform
specificațiilor și în cantitățile precizate în prezentul Caiet de sarcini.
În urma finalizării procedurii de Negociere fără publicarea prelabilă a unui anunț de participare,
contractantul SPITALUL CLINIC NR.1 CF WITTING va încheia contract/contracte până la
31.12.2020cu ofertantul/ofertanții desemnați câștigători.
2. COD CPV
18143000-3 – Echipamente de protecție (Rev.2)
3. PRECIZĂRI PENTRU OFERTANȚI
3.1.
Specificațiile tehnice cuprinse în acest caiet de sarcini sunt cerințe minimale și trebuiesc
îndeplinite în acest sens.
3.2.
La evaluarea și desemnarea ofertei câștigătoare se vor avea în vedere criteriul de atribuire
―prețul cel mai scăzut‖, respectarea cerințelor minime din caietul de sarciniși respectarea condițiilor
minime de calificare solicitatede autoritatea contractantăîn Fișa de date a achiziției.
4. RISCURILE CARE POT APĂREA ÎN IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI ŞI
MĂSURI DE GESTIONARE A ACESTORA
4.1. Cu ocazia executării contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă identifică
următoarele potenţiale riscuri în legătură cu partenerul contractual:
- refuzul nejustificat de a livra produsele solicitate;
-livrarea unei unei cantităţi mai mici decat cea solicitată prin contract sau graficul de livrare;
- furnizarea cu întarziere a produselor solicitate;
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- furnizarea de produse care sunt neconforme cu specificațiilor tehnice precizate în caietul de sarcini şi
în oferta declarată caştigătoare;
- autoritatea contractanta identifica riscul achitarii cu întarziere a contravalorii produselor furnizate;
4.2. În prevenirea acestor riscuri și combaterea efectelor în ipoteza producerii riscurilor, autoritatea
contractantă va întreprinde următoarele demersuri:
- va urmări ca produsele să fie livrate în termenul prevăzut în contract şi comandă ;
- va urmări ca produsele furnizate să fie conform necesităților autorităţii contractante şi în conformitate
cu specificaţiile tehnice prevazute în caietul de sarcini;
- va imputa penalități de întarziere prestatorului pentru orice încălcare culpabilă a obligațiilor
contractuale: cotă procentuală de 0.06% pe zi de întârziere din valoarea obligaţiilor neonorate, conform
contract;
- va emite certificat negativ privind îndeplinirea obligațiilor contractuale în cazul în care contractantul
și-a încalcat grav obligațiile contractuale;
- autoritatea contractantă va întreprinde demersuri, prin compartimentele specializate financiar
contabile, în vederea achitării la termen a tuturor facturilor fiscale aferente produselor livrate;
5. ATRIBUȚIILE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE ÎN IMPLEMENTAREA
CONTRACTULUI
5.1. Executarea contractului se realizează în funcţie de necesităţile de produse solicitate de personalul
medical şi de alocările bugetare ale autorităţii contractante.
5.2. Autoritatea contractanta va urmări îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate de contractant prin
contract şi prin oferta depusă.
5.3. Autoritatea contractantă va achiziţiona produsele şi plăti preţul convenit în contractul încheiat.
5.4. Autoritatea contractantă va efectua recepţia produselor livrate la termenele convenite.
5.5. Autoritatea contractantă va plăti contravaloarea produselor livrate în maxim 60 de zile de la
livrarea produselor și înregistrarea facturii la autoritatea contractantă.
6. CONDIŢII DE LIVRARE ŞI PLATĂ
6.1. Transportul până la destinaţia finală, respectiv SPITALUL CLINIC NR.1 CF WITTING –
magazia centrală, se va efectua de către ofertant cu mijloace proprii sau închiriate pe cheltuiala acestuia
(franco-depozit, la sediul autorităţii contractante respectiv magazia Spitalului).
6.2. Recepţia calitativă şi cantitativă se va face de către autoritatea contractantă în prezenţa unui
delegat împuternicit de ofertant şi a comisiei de recepţie numită la nivelul autorităţii contractante.
6.3. Dacă produsul nu corespunde cerinţelor din caietul de sarcini sau a cantităţiilor convenite a fi
livrate atunci autoritatea contractantă are obligaţia de a refuza primirea şi respectiv plata produselor.
6.4. Dacă produsul/produsele nu corespund calitativ sau cantitativ, autoritatea contractantă are
obligaţia să respingă produsul/produsele iar ofertantul are obligaţia de a înlocui într-un termen de
maxim 24 ore produsul/produsele refuzate.
6.5. Recepţia se va finaliza prin semnarea fără obiecţiuni de către autoritatea contractantă a unui
Proces-Verbal de Recepţie cantitativă şi calitativă a produselor.
6.6.Produsele livrate sunt însoţite de aviz de expediere, factură fiscală şi certificate de calitate/
declaraţie de conformitate şi garanţie.
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6.7.Livrarea produselor se face în termen de max. 5 zile de la comanda fermă transmisă de contractant
furnizorului pe fax sau e-mail.
6.8. Plata produselor livrate se face prin OP în contul de trezorerie al furnizorului în termen de max. 60
zile de la recepţia fără obiecţiuni a produselor livrate.
7. AMBALAREA PRODUSELOR
7.1. Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea si 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 incat să
ajungă în bună stare la destinaţia finală.
7.2. Ambalajul produselor livrate trebuie să fie cel original al producătorului, fără urme de deschidere
sau deteriorare al acestuia. Produsele trebuie păstrate şi transportate conform indicaţiilor
producătorului.
7.3. În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este
cazul, distanta mare pană la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în
toate punctele de tranzit.
7.4. Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict
reglementarile legale privind aceste aspecte.
7.5. Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei
coletelor (paleti de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea contractantului, dacă nu este
precizat altfel.
8. GARANŢIA PRODUSELOR
8.1.Perioada de garanţie sau termenul de valabilitate al produselor livrate este de min 2 ani de la data
producerii. În momentul livrarii, produsul trebuie sa aiba min 12 luni de valabilitate. În cazul in care
nu este livrat în termenul de valabilitate, furnizorul se obligă să îl înlocuiască pe cheltuiala proprie a
furnizorului.
8.2. Produsele respinse calitativ la recepţie de contractant vor fi înlocuite de ofertant în maxim 24 de
ore.
8.3. În cazul în care furnizorul nu işi execută obligaţiile cu privire la garanţii sau dacă
produsul/produsele sunt respinse în mod repetat, astfel încat achizitorul nu îl poate utiliza în scopurile
avute în vedere la încheierea contractului, contractantul poate considera contractul desfiinţat de plin
drept, fără a fi necesară intervenţia instanţelor judecătoreşti.
9. CONDIŢII DE CALITATE ŞI DE PREZENTARE A OFERTEI
9.1.Produsele necesar a fi achiziţionate de către SPITALUL CLINIC NR.1 CF WITTING sunt
destinate îngrijirii medicale a pacienţilor spitalizaţi confirmați COVID 19.
9.2.Produsele livrate vor fi însoţite de : aviz de expediţie e mărfii, factură fiscal şi certificate de
conformitate/garanţie a produselor.
9.3.Produsele contractate şi furnizate SPITALULUI CLINIC NR.1 CF WITTING trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
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- să se încadreze în parametrii de calitate specificaţi în caietul de sarcini, în oferta depusă şi declaraţia
de conformitate, standardul sau specificaţia de produs;
- să corespundă înscrisurilor de pe etichetă;
-inscripţionarea produselor trebuie să fie vizibilă, lizibilă, corectă şi completă;
- nu se accept oferte alternative;
9.4. Oferta tehnică va cuprinde:
- o prezentare generală a produselor ofertate din lot și referința din propunerea tehnică unde sunt
reflectate informațiile în fișele tehnice, prospect, etichete [pagina; paragraful];
- fișe tehnice detaliate, în limba română, ale producătorilor produselor ofertate care să cuprindă
toate informațiile necesare determinării corespondenței între caracteristicile produsului ofertat și
specificațile minime din caietul de sarcini;
- document de conformitate pentru produsele ofertate emis de către organisme abilitate din care să
reiasă conformitatea produselor si valabilitatea Marcajului CE pentru acestea;
- ofertantul își va asuma printr-o declarație pe proprie răspundere condiții de livrare și plată,
ambalarea produselor, condiții de calitate și garanția solicitată;
9.5. Pentru toate documentele depuse în cadrul ofertei care sunt în altă limbă decât limba româna se
va prezenta și traducerea în limba româna efectuată de un traducător autorizat.
10. SPECIFICAŢIILE PRODUSELOR ŞI CANTITĂŢILE SOLICITATE
Specificaţiile produselor şi cantităţile solicitate sunt prezentate mai jos.
Prin propunerea tehnică prezentată, ofertantul trebuie să dovedească cu documente că îndeplineşte
cerinţele minime şi obligatorii din prezentul caiet de sarcini precum şi că are capacitatea de a furniza
cantităţile de produse solicitate de contractant aşa cum sunt precizate mai jos.
Specificaţiile produselor solicitate sunt descrise mai jos.
Ofertanţii pot face ofertă pentru unul sau mai multe loturi.

Șef Biroul achiziții publice,
Jr. Valentin George NEDELCU

Întocmit,
Ref. spec.IA Biroul achiziții publice,

ing. Bianca BREUȘCAN
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APROBAT
MANAGER,
Jr. Dr. Cristian Sorin BANU

SPECIFICAȚII TEHNICE
ECHIPAMENTE PROTECȚIE COVID 19

nr.
lot

denumire produs

1

BONETĂ UNICĂ
FOLOSINȚĂ CU
ELASTIC

2

VIZIERE CU
BURETE UNICĂ
FOLOSINȚĂ

3

OCHELARI

4

MASCĂ
CHIRURGICALĂ
CU 3 PLIURI

specificații produs

-de unică folosință;
-cu perimetru elastic;
-de culoare verde sau albastră;
-ambalare și etichetare conform EUMDD( EU Medical Device Directive)
(numele produsului, descriere, cod,
valabilitate,
lot,
mod
sterilizare,
dimensiuni, adresă producător, etc).
Marcaj CE.
-Vizieră de protecție transparentă, tip
mască cu burete;
-cu prindere ajustabilă pe cap;
-cu sistem antiaburire;
-ochelari de protectie cu protecții laterale;
-transparenți, din policarbonat;
-aerisire directă, tip lentilă transparentă;
-rezistenți la zgârieturi și produse de
dezinfecție;
-din material nețesut în 3 straturi;
-filtrează bacteriile, capacitate de filtrare
până la 10xCMA(cota maxim admisă)
-nu conține fibră de sticlă și latex;
-sistem de prindere cu elastic;
- ambalare și etichetare conform EUMDD( EU Medical Device Directive)
(numele produsului, descriere, cod,

UM

Cantitate estimată

1 lună

4 luni

buc

4.000

16.000

buc

4.000

16.000

buc

200

800

buc

15.000

60.000
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5

MASCĂ FFP2 fără
supapă – KN95

6

MĂNUȘI COVID
DIN NITRIL
(mărime M și L)

7

COMBINEZON
COVID

8

BOTOȘI DE
UNICĂ
FOLOSINȚĂ CU
ELASTIC

valabilitate,
lot,
mod
sterilizare,
dimensiuni, adresă producător, etc).
Marcaj CE.
Mască de protectie respiratorie (nesterilă)
pentru uz civil, de unică folosință, din
material nețesut hipoalergic cu 4 straturi,
filtrare
electrostatică
PM2.5,
ce
blochează eficient peste 95% din viruși,
bacterii, particule de praf și polenul din
aer. Dispune de o structura 3D, fixator
nazal integrat și prindere cu elastic după
ureche, asigurând o respirație optimă și o
acoperire laterală corespunzătoare feței.
Grad de filtrare: eficiență de filtrare
standard: polipropilenă 25g/m2 eficiență
de filtrare bacteriană (BFE) ≥ 95%
rezistenţa respiratorie inspiraţie-expiraţie
≤ 2.4 mbar permeabilitate respiratorie ≤
350pa, 85L/min Dimensiune mască:
17.5cm x 9.5cm
-manuși nitril, diferite mărimi, lungi cca
32 cm pentru combinezon;
-asigura
protectie
împotriva
microorganismelor și a virusurilor;
-COMBINEZON IMPERMEABIL DE
UNICA FOLOSINTA TNT 65G
LAMINAT "Protectie biologica (conform
EN14126); material microporos laminat
(polipropilena
laminata)imp[otriva
agentilor infectiosi(solizi si lichizi);
-inchidere cu fermoar, elastic pt gluga,
maini, glezne, talieprezinta protectie
pentru incaltaminte integrata;
-Confectionat din material netesut usor,
ecologic si cu bună respirabilitate și
ambalate individual;
-să asigure protectia personalului de
medical impotriva patrunderilor agentilor
biologici inalt patogeni si substante
chimice, decontaminante.
-sa asigure libertate de miscare;
-cipici de protecție din material plastic,
rezistenți mecanic și impermeabili;
-cu elastic pe toata periferia în partea
superioară;
-ambalare și etichetare conform EU-

buc

4.000

16.000

perechi

4.000

16.000

buc

4.000

16.000

buc

30.000

120.000

17

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI
COMUNICAȚIILOR

SPITALUL CLINIC NR.1 CF WITTING
CaleaPlevnei nr.142-144
Tel.021.317.62.80 021.312.94.25 /Fax: 021.317.60.17
www.spitalcfwiting.ro E-mail: secretariat@spitalcfwiting.ro

Operator de date cu caracter personal nr.32927

9

CIZME COVID CU
ȘNUR PENTRU
LEGAT

MDD( EU Medical Device Directive)
(numele produsului, descriere, cod,
valabilitate,
lot,
mod
sterilizare,
dimensiuni, adresă producător, etc).
Marcaj CE.
-Botos unica folosinta tip cizma cu șnur
pentru legat;
-TNT,100G/MP,IMPERMEABIL,de
foarte buna calitate, din material netesut;

buc

8.000

32.000

NOTĂ : Toate produsele trebuie să aibă termen de valabilitate min.2 ani de la data producerii și la
momentul livrării produsul trebuie să aibă min.12 luni de valabilitate;

Întocmit,
Medic secție COVID
Dr. Despina ANTON-TIRTEA

As. Șef Spital
As. Valeria VOICU DOROBANȚU
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ESTIMARE ECHIPAMENTE PROTECTIE IMPOTRIVA COVID 19

nr.
lot

1
2
3
4
5
6
7
8
9

denumire produs
BONETĂ UNICĂ
FOLOSINȚĂ CU
ELASTIC
VIZIERE CU BURETE
UNICĂ FOLOSINȚĂ
OCHELARI
MASCĂ CHIRURGICALĂ
CU 3 PLIURI
MASCĂ FFP2 fără supapă KN95
MĂNUȘI COVID DIN
NITRIL (mărime M și L)
COMBINEZON COVID
BOTOȘI DE UNICĂ
FOLOSINȚĂ CU
ELASTIC
CIZME COVID CU ȘNUR
PENTRU LEGAT

UM

cantitate
estimată 4
luni

preț
unitar
fără
TVA

valoare fără
TVA

valoare cu
TVA

buc

16,000

0.22

3,520.00

4,188.80

buc

16,000

7.95

127,200.00

151,368.00

buc

800

22.00

17,600.00

20,944.00

buc

60,000

0.68

40,800.00

48,552.00

buc

16,000

5.90

94,400.00

112,336.00

pereche

16,000

7.00

112,000.00

133,280.00

buc

16,000

31.00

496,000.00

590,240.00

buc

120,000

0.14

16,800.00

19,992.00

buc

32,000

5.95

190,400.00

226,576.00

1,098,720.00

1,307,476.80

TOTAL
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III.

MODELE DE FORMULARE

FORMULAR NR. 1
OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam/sa
inchiriem/sa livram in sistem leasing cu optiune de cumparare/sa livram in sistem leasing fara
optiune
de
cumparare
(se
elimina
optiunile
neaplicabile)
________________________________________,
(denumirea produselor)
pentru suma de _________________________ lei, reprezentand ________________ euro,
(suma in litere si in cifre)
(suma in litere si in
cifre)
platibila dupa receptia produselor/in rate lunare sau trimestriale (se elimina optiunile
neaplicabile), la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de
_________________________lei.
(suma in litere si in cifre)
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam
produsele in graficul de timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________
___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si
(durata in litere si cifre)
(ziua/luna/anul)
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate. .
4. Ne angajam sa fim de acord cu termenul de plata – maxim 60 de zile de la data de
primire a facturii de catre autoritatea contractanta
5. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta,
impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
6. Alaturi de oferta de baza:
_
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|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta
separat, marcat in mod clar "alternativa";
_
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
7. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din
documentatia de atribuire.
8. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta
oferta pe care o puteti primi.
Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)

21

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI
COMUNICAȚIILOR

SPITALUL CLINIC NR.1 CF WITTING
CaleaPlevnei nr.142-144
Tel.021.317.62.80 021.312.94.25 /Fax: 021.317.60.17
www.spitalcfwiting.ro E-mail: secretariat@spitalcfwiting.ro

Operator de date cu caracter personal nr.32927

CENTRALIZATOR DE PRETURI

Denumirea produsului

UM

NR.
LOT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Valoarea totala a contractului /4 luni în lei făra TVA
Valoare TVA aferent contractului /4 luni în lei
Valoare totala a contractului / 4 luni în lei inclusiv TVA

Cantitate
solicitata /
4 luni

Pret
unitar (lei
fara
TVA)

Valoare
(lei fara
TVA)

Ofertant,
......................
(semnatura autorizata)
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IV.

MODEL DE CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE

Contract de furnizare nr……………..

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
furnizare de produse, între:

s-a incheiat prezentul contract de

SPITALUL CLINIC NR.1 CF WITTING cu sediul în Calea Plevnei 142-144, sector 1,
Bucureşti, tel: +40 213 176 280, fax: +40 213 176 017, Cod Fiscal nr. 4267257, avand contul nr.
RO71TREZ70620F335000XXXX deschis la Trezoreria Sectorului 6, reprezentata prin Jr. Sorin Cristian
BANU având funcţia de Manager, în calitate de achizitor, pe de o parte
și
…………………………………. , cu sediul in ……………………………………..,
telefon……………., fax…………………. Nr. Reg. Comertului ………………….., Cod Fiscal
………………………………..,
Cont
Trezorerie
……………………………..,
Trezoreria
…………………., , reprezentat prin ………………………… având funcția de ……………., in calitate
de furnizor, pe de alta parte.
2. Definiții
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract – reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale.
b. achizitor si furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la
prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea produselor,
cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in perioada
de garantie, si orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand
prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta
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un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin
scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta
de nationalitatea furnizorului.
g. destinatie finala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpreati conform INCOTERMS 2000 – Camera
Internationala de Comert (CIC).
i. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face
imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu
este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul ―zi‖sau ―zile‖ sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in
mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă , să livreze produsul/produsele conform anexei
la contract în termen de 5 zile de la transmiterea comenzii.
4.2 - Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să platească prețul convenit în
prezentul contract.
5. Prețul contractului
5.1 Prețul contractului, respectiv prețul produsului/produselor livrate conform anexei este de
………………… lei inclusiv TVA din care ………………. lei TVA 19 % ,în suma plătibilă după
recepția mărfii și în termen de 60 de zile de la înregistrarea facturii la achizitor.
6. Durata contractului
6.1 – Durata prezentului contract este până la data de 31.12.2020.
7. Executarea contractului
7.1 – Executarea contractului începe la data semnării contractului.
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
- caietul de sarcini și documentele ofertei;
-orice alte documente agreate de părțile contractante;
9. Obligațiile principale ale furnizorului
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9.1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în
propunerea tehnică.
9.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în graficul de livrare prezentat în propunerea tehnică,
anexa la contract.
9.3 - Furnizorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricaror:
i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziționate, și
ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației în
care o astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către
achizitor.
10. Obligațiile principale ale achizitorului
10.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen de max.60 de zile de la
furnizarea produsului/produselor.
11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor
11.1.În cazul în care, din vina să exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate,
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o
cotă procentuală de 0.06% pe zi din contravaloarea comenzii neonorate
11.2 - În cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile în termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei prevazute la art. 5.2, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalitați, o suma
echivalentă cu o cotă procentuală de 0.06% pe zi de întarziere din plata neefectuată.
11.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti, în mod culpabil
și repetat, dă dreptul parții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de dauneinterese.
11.4 - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată
furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urma dă faliment, cu condiția ca aceasta anulare sț
nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despagubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită pâna la data
denunțării unilaterale a contractului.
12.Prezentul contract înceteaza de drept:
a) prin îndeplinirera obiectului contractului;
b) prin acordul de voință al părților, exprimat printr-un act adițional;
c) în cazul imposibilității fortuite de executare a obiectului contractului
Clauze specifice
13. Garanția de bună execuție a contractului – NU ESTE CAZUL
13.1 - Garanția tehnică a produsului/produselor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului
14. Recepție, inspecții și teste
14.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsul/produsele pentru a
verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexa/anexele la contract, în termen de 24 ore de le recepția
produselor.
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14.2 - (1) Inspectiile și testările la care vor fi supuse produsul/produsele, cât și condițiile de trecere a
recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în caietul de sarcini și oferta depusă.
(2) Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentanților săi
împuterniciți pentru efectuarea recepției, testelor și inspecțiilor.
14.3 - Inspecțiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face la
destinația finală a produsului/produselor, respectiv la adresa achizitorului.
14.4 - Dacă vreunul din produsul/produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul
are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:
a) de a înlocui produsul/produsele refuzate pe cheltuiala sa în termen de max.24 ore de la semnalarea
furnizorului de către achizitor, sau
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsul/produsele să corespundă specificațiilor lor
tehnice.
14.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau
amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau fără participarea unui
reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinația finală.
14.6 - Prevederile clauzelor 13.1-13.4. nu il vor absolvi pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau
altor obligații prevazute în contract.
15. Ambalare și marcare
15.1 - (1) Furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la
manipularea dura din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la
precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în ața fel încât să
ajungă în bună stare la destinația finală.
(2) În cazul ambalării greutăților și volumelor în forma de cutii, furnizorul va lua in considerare, unde este
cazul, distanța mare până la destinația finală a produsul/produselor și absența facilităților de manipulare
grea în toate punctele de tranzit.
15.2 - Ambalarea, marcarea și documentația din interiorul sau din afara pachetelor va respecta strict
cerințele ce vor fi special prevazute în contract, inclusiv cerințele suplimentare.
15.3 - Toate materialele de ambalare a produsului/produselor, precum și toate materialele necesare
protecției coletelor (paleți de lemn, foi de protecție, etc) rămân în proprietatea achizitorului.
16. Livrarea și documentele care însotesc produsele
16.1 - Furnizorul are obligația de a livra produsele la destinația finală indicată de achizitor respectând:
a) datele din graficul de livrare, și
b) termenul comercial stabilit; dupa primirea ordinului de furnizare.
16.2 - (1) La expedierea produsului/produselor, furnizorul are obligația de a comunica, în scris, atât
achizitorului, cât și, dupa caz, societății de asigurari, datele de expediere, numarul contractului, descrierea
produselor, cantitatea, locul de încarcare și locul de descărcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însotesc produsul/produsele.
16.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total se face după
după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele
emise de furnizor pentru livrare.
16.4 - Livrarea produselor se consideră încheiata în momentul în care sunt îndeplinite prevederile
clauzelor privind recepția produsul/produselor.
17. Asigurari
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17.1 - Furnizorul are obligația de a asigura complet produsul/produsele furnizate prin contract împotriva
pierderii sau deteriorării neprevazute la fabricare, transport, depozitare și livrare, în funcție de termenul
comercial de livrare convenit.
18. Servicii
18.1 - Pe lângă furnizarea efectiva a produsul/produselor, furnizorul are obligația de a presta și serviciile
accesorii furnizarii produsul/produselor, fără a modifica prețul contractului.
18.2. - Furnizorul are obligația de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenita, cu condiția ca
aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nici o obligație de garanție asumată prin contract.
19. Perioada de garanție acordată produselor
19.1 - (1) Perioada de garanție acordată produsului/produselor de către furnizor este cea declarată în oferta
depusă, respectiv:
(2) Perioada de garație a produsul/produselor începe cu data receției efectuate după livrarea acestora la
destinația finală.
19.2 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plangere sau reclamație ce
apare în conformitate cu aceasta garanție.
19.3 - La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea sau de a
înlocui produsu/produselel în perioada convenita, respectiv în termen de max. 24 de ore fără costuri
suplimentare pentru achizitor. Produsul/Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe
cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii
produsului/produselor.
19.4 - Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reusește sa remedieze defecțiunea, sau să înlocuiască
produsul/produsele, în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere, sau de a
procura de la un terț produsul/produsele, pe riscul și spezele furnizorului și fără a aduce niciun prejudiciu
oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract.
20. Ajustarea prețului contractului
20.1 - Pentru produsul/produsele livrate și pentru serviciile accesorii prestate, plățile datorate de achizitor
furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiara, anexa la contract. Prețul contractului este ferm și
un se ajustează.
21. Amendamente
21.1 – Sarcina efectuarii instructajului în domeniul securității și sănătății în muncă pentru salariații
furnizorului revine exclusiv acestuia, pe parcursul derulării contractului și în legatură cu executarea
acestuia.
În cazul in care salariații furnizorului suferă un accident de muncă, pe parcursul derulării contractului și în
legatura cu executarea acestuia, comunicarea, cercetarea, înregistrarea și evidența revin în sarcina
exclusivă a furnizorului.
Furnizorul este obligat:
a) să respecte prevederile legislației în vigoare în domeniul securității și sănătății în muncă precum și
instrucțiunile proprii în domeniul securității și sanătății în muncă elaborate pe plan intern de autoritatea
contractantă.
b) să respecte legislația în vigoare, de autorizare a personalului pentru categoriile profesionale la
serviciile executate, furnizate sau prestate.
c) sa acorde garații în domeniul securității și sănătății în muncă la produsele finite.
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22. Întarzieri în îndeplinirea contractului
22.1 - Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în
graficul de livrare.
22.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respecta graficul de livrare sau de prestare
a serviciilor, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de
furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul parților, prin act aditional.
22.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de furnizare, orice
întarziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului, conform
art. 11.1 din contract.
23. Cesiunea
22.1 – Într-un contract de achiziție publica este permisă doar cesiunea creanţelor născute din contract,
obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate initial
24. Forța majoră
24.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.
24.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.
24.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.
24.4 - Partea contractantă care invocă forța majora are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în
mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării
consecințelor.
24.5 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 20 de zile,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără
ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.
25. Soluționarea litigiilor
25.1 - Achizitorul și furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea
contractului.
25.2 - Daca, după 10 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și furnizorul nu reușesc să
rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de
către instanțele judecatoreăti competente din București.
26 Limba care guvernează contractul
26.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
27. Comunicări
27.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmiă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.
27.2 - Comunicarile între părți se pot face și prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiția
confirmării în scris a primirii comunicării.
28. Legea aplicabilă contractului
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
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Operator de date cu caracter personal nr.32927

Părțile au înteles să încheie azi ………………… prezentul contract în două exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.

Achizitor,

Furnizor,

SPITALUL CLINIC NR.1 CF WITTING
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