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FISA DE DATE A ACHIZITIEI 
 
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 
I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT 

Denumire oficiala: Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf. Maria” Iasi”  

Adresa: Str. V. Lupu, nr. 62 

Localitate:IASI Cod postal: 
700309 

Tara: Romania 

Punct(e) de contact: 
In atentia Nicoleta Dogaru 

Telefon: 
0730.260.255 
0730.260.252 

E-mail:achizitii@sfmaria-iasi.ro Fax: 0232/477309 

Adresa/ele de internet (daca este cazul): 
Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL): 
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: 

□ 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 : 1 (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 
 
 
□ Altele (precizati): ————————— 

□ Servicii publice generale 
□ Aparare 
□ Ordine si siguranta publica 
□ Mediu 
□ Afaceri economice si financiare 
X Sanatate 
□ Constructii si amenajari teritoriale 
□ Protectie sociala 
□ Recreere, cultura si religie 
□ Educatie 
□ Altele (precizati): ————— 

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante                                              da □ nu X 
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SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
II.1) DESCRIERE 

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

DINUTUXIMAB BETA - Qarziba – 4.5mg/ml, Sapropterinum (Kuvan) 100mg, Masti de protectie respiratorie FFP 2, Acoperitori pantofi/botosei/cipici, Halate u.f. tip vizitator 

::  DDeessccrriieerreeaa  ::    ccoonnffoorrmm  ccaaiieettuulluuii  ddee  ssaarrcciinnii 

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                                     □ 
Leasing                                          □ 
Inchiriere                                       □ 
Inchiriere cu optiune de                □ 
cumparare 
O combinatie intre acestea            □ 

Categoria serviciilor 
 

Locul principal de executare 
........................ 
Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de livrare 
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Sf. 
Maria” Iasi 
Cod NUTS RO213 Iasi 

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 X Daca DA, 
 
Reluarea competitiei se va face in SEAP: 

da □ nu □ 

Durata acordului-cadru: Durata in ani: □□ sau in luni: .... 
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: 237.048,65                                Moneda: LEI  sau intervalul: intre _____________ si _______________                           Moneda: LEI 
Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc): 1LUNA 
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II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor -  
DINUTUXIMAB BETA - Qarziba – 4.5mg/ml, Sapropterinum (Kuvan) 100mg, Masti de protectie respiratorie FFP 2, Acoperitori pantofi/botosei/cipici, Halate u.f. tip vizitator confom 
specificatiilor din caietul de sarcini 

 

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

 Vocabular principal  

Obiect principal 33652100-6  

Obiect(e) suplimentar(e) 33610000-9,  
35113200-1,  
33141000-0,  
18143000-3 

 

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: 

□ unul sau mai multe loturi      
 

X toate loturile                                  
 
 
 
 

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                                              
 da □ nu X 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIULCONTRACTULUI 
- Conform caietului de sarcini 
 

 
II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

Durata in luni: sau in zile:15 ZILE  (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 _____ 

 
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 
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Garantie de participare in cuantum de ________ Ron  (0.5 % din valoarea fara TVA a celui mai mare contract subsecvent) 
 

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

 

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

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 privind achizitiile publice nr 98/2016 

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.58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice 
 Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si 

concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016 

 
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: 
DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea  nr. 98/2016 
DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea  nr. 98/2016 
DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea  nr. 98/2016 
DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016 
Declaratie conf  art. 123 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016 !!!!!!! 
 

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:  
 

III.2.2) Capacitatea economica si financiara – nu este cazul 
 

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

 Modalitatea de indeplinire  
 
 

Cifra de afaceri 

Asigurarea de risc profesional 
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 Bonitate/acces la resurse 

Alți indicatori economico- financiari 

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala  – nu este cazul 
 

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

Modalitatea de indeplinire 
 

Experiența similară 

 Sistemelor de management și de trasabilitate 

Calificările educaționale și profesionale: 

Măsurile de management de mediu:). 

Numărul mediu anual de personal: 

Utilaje, instalații și echipamente tehnice 

 Eșantioane, descrieri sau fotografii 

Calitate 

III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii -– nu este cazul 

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

Modalitatea de indeplinire 

 

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) ________________________________________________________________________________ 

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

 
SECTIUNEA IV: PROCEDURA  
IV.1)  PROCEDURA DE ATRIBUIRE 

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare 

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

IV.1.1.b) Tipul procedurii 
Licitație deschisă □ 
Justificare pentru alegerea licitatiei accelerate : 

Licitație restrânsă □ 

Licitație restrânsă accelerată □ 
Justificare pentru alegerea licitatiei restrânse accelerate 

Negociere competitivă   □ 
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Au fost deja selectati candidati                                                                                                                 da □ nu □ 
Daca da, indicati numele si adresa operatorilor economici selectati deja in sectiunea VI.3) Informatii suplimentare 

Negociere competitivă accelerată □ 
Justificare pentru alegerea negocierii accelerate: 

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 □□□ 

 

Negocierea fără publicare prealabilă       x 
 

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 □□□ 

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 reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate 
da □ nu □ 

 
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   
 

 

sau  

○ Cel mai bun raport calitate/preț   
○ Cel mai bun raport calitate/cost   
 

 

□ criteriile mentionate in continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate 
impreuna cu ponderarea sau in ordine descrescatoare a prioritatii, in cazul in care 
nu se poate realiza ponderarea din motive demonstrabile) 
□ criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de 
a participa la negociere sau in documentul descriptiv 

 

Criterii 
 

Ponder
e 

Intra in licitatie electronica/reofertare SEAP  

1.  Nu □ Da  

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul  

2.  Nu □ Da 
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Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul  

3.  Nu □ Da 

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul  

(  ) 
Intra in licitatie electronica / 

reofertare 
(  ) 

Direct 
proportional 

(  ) 
Invers 

proportional 

Punctaj maxim component tehnica □□□  

 

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)”  
________________________________________________________________ 

 

 
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.   lei 

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta durata in luni: □□□ sau in zile: 90(de la termenul limita de primire a ofertelor) 

IV.3.8) Recompense si juriu ( in cazul unui concurs de solutii) nu este cazul 

IV.3.8.1) Se va acorda una sau mai multe prime                                                                                             da □         nu □ 
Daca da, numarul si valoarea primelor care urmeaza sa fie acordate (dupa caz) 
________________________________________________________________________________ 

IV.3.8.2) Detalii privind platile catre toti participantii (dupa caz) 
________________________________________________________________________________ 

IV.3.8.3) Contracte atribuite in urma concursului: Contractele de servicii atribuite in urma concursului vor fi atribuite castigatorului sau unuia dintre castigatorii concursului                                                         
da □         nu □  

IV.3.8.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta           da □         nu □ 

IV.3.8.5) Numele membrilor juriului selectati (dupa caz) 
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IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 
 

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Propunerea tehnica va fi redactata conform cerintelor din caietul de sarcini. Documentele care vor sustine conformitatea produselor ofertate cu specificatiile tehnice din caietul de 
sarcini vor fi anexate la propunerea tehnica si vor respecta regulile mentionate in cap. IV.  
- Propunerea tehnica va contine un comentariu,articol cu articol al tuturor specificatiilor continute in caietul de sarcini, prin care se va demonstra corespondenta propunerii tehnice 
cu specificatiile caietului de sarcini. Toate documentele vor fi in limba romana. Documentele emise în alta limba decât româna trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata în 
limba româna. 
 
În vederea respectarii prevederilor art. 57 alin. (1) din legea nr. 98/2016, ofertantul va indica, motivat, în oferta sa elementele confidentiale ale propunerii tehnice. 
Propunerea tehnica se intocmeste astfel incat procesul de evaluare si informatiile cuprinse in aceasta sa permita identificarea facila a corespondentei cu specificatiile tehnice 
minime din caietul de sarcini.  
 
 Pentru o cat mai buna si corecta evaluare tehnica a produselor, va rugam  ca  actele sa vina insotite de  mostra (in cazul  materialelor sanitare), 
Propunerea tehnică va fi însoțită de următoarele documente justificative: Declarație de Conformitate CE pentru dispozitive medicale potrivit Directivei 93/42/CEE și/ sau alte 
documente justificative. 
Pentru medicamente  -  se solicita Autorizatia de punere pe piata 
 

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 

Se va intocmi Formularul de oferta , inclusiv anexa 1, din sectiunea Modele formulare si clauze contractuale, pentru suma totala a ofertei, în lei, fara TVA, cu 2 zecimale.   
Oferta are caracter ferm si obligatoriu, pe toata perioada de valabilitate (90 de zile de la data limita de depunere). 

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 

Documentele de calificare împreună cu propunerea tehnică şi financiară se întocmesc şi se transmit prin mail la adresa achizitii@sfmaria-iasi.ro  
 

Negocierile se vor purta prin mail, dupa trasnmitrea procesului verbal de evaluare oferte,  pe baza candidaturii depuse, asupra aspectelor tehnice, juridice şi financiare 
ale viitorului contract. 
 

 
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 □ nu x 
Daca da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):_________________________________________ 

Tipul de finantare:  
Cofinantare                                      □ 
Credite externe cu garantia statului □ 
Fonduri europene                            □              
Daca da, numele fondului (se va selecta obligatoriu din lista disponibila) 
Alte fonduri.                                    x 

 
VI.3) ALTE INFORMATII (dupa caz) 
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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 

Localitate: Bucuresti Cod postal: 030084   Tara: Romania 

E-mail: Telefon: +40 213104641  

Adresa Internet (URL) www.cnsc.ro Fax: +40 213104642 / +40 218900745  

Organismul competent pentru procedurile de mediere (dupa caz) 

Denumire oficiala: 

Adresa: 

Localitate: Cod postal: Tara: 

E-mail: Telefon:  

Adresa Internet 
(URL)  

Fax:  

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: 

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

Denumire oficiala: 

Adresa: 

Localitate: Cod postal: Tara: 

E-mail: Telefon:  

Adresa Internet 
(URL)  

Fax:  
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CAIET DE SARCINI  
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea 
tehnică. 
Caietul de sarcini conține specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de 
performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, 
condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
produs 

Descriere Cod CPV UM 
Cantitat

e 
Pret lei fara 

TVA 
Valoare lei 
fara TVA 

1 

Qarziba – 
4.5mg/ml 
DINUTUXIMAB 
BETA  

Flacon 4,5 mg/ml 
CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLA, PREVAZUT CU DOP 

33652100-6 buc 5 40751,81 203.759,05 

2 
Sapropterinum 
(Kuvan) 100mg 

Flacon *120cpr 33610000-9 fl*120cpr 2 11.024,80 22.049,60 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 

Masti de 
protectie 

respiratorie FFP 
2  

Materialele  utilizate   trebuie  sa fie  capabile  sa reziste la manipulari   
si  purtare  pe perioada in care sunt   proiectate     sa   fie   utilizate   
semi-mastile filtrante  impotriva   particulelor.   O semi-masca filtranta 
impotriva particulelor   acopera    nasul, gura si barbia si poate contine  
supapa  (supape)  de inspiratie   si/sau  expiratie.  Semi-masca  este 
construita  integral  sau in cea mai  mare parte din material  filtrant sau 
contine o piesa faciala  in care este  montat nedetasabil filtrul (filtrele) 
principal (principale).   Materialele  care pot intra in contact cu pielea  
purtatorului  nu trebuie  sa fie din cele cunoscute ca prezinta  riscuri  de 
iritatie  sau orice alte efecte nocive  pentru  sanatate. 
 
Masca sa aiba banda  elastica  de prindere  pe cap si  lamela  nazala 
adaptabila  (lamela  metalica sa fie invelita  in plastic pentru  a evita 
ruperea si a cauza rani). 
 
Sistemul de bride  trebuie proiectat  astfel lncat semi-masca  filtranta    
impotriva    particulelor  sa poata  fi aplicata  s.i  scoasa  usor. Sistemul  
de bride trebuie  sa  fie reglabil   sau autoreglabil  si suficient de  solid   
pentru  a permite  mentinerea    ferma   a semi-mastii filtrante pe figura si 
pentru a asigura respectarea   cerintelor  de  etanseitate . 
 
2.  Design 
Masca trebuie  sa fie confortabila,   usor de aplicat pe fara si  trebuie  sa 
aiba un sistem  de fixare ferma, care  sa asigure  o etanseitate    
adecvata   fata  de atmosfera   ambianta la nivelul fetei purtatorului, 
atunci cand pielea acestuia este uscata sau umeda si    cand acesta 
misca capul. Poate avea diferite forme si constructii. Poate ft prevazuta 
cu una sau mai  multe supape  de expiratie  care  trebuie  sa functioneze 

35113200-1 buc 2000 2.50 5.000,00 
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corect In toate pozitiile.  
 
3.  Cerinte  de performanta conform 
SR EN 149:2001   + Al :2009  Aparate de protectie  respiratorie.  Semi-
mdstifiltrante 
impotriva particulelor.    Cerinte, incercdri, marcare. 
3.1.   Penetratia   materialului filtrant < 6%; 
3.2.  Compatibilitate  cu pielea   -  materialele   care intra in 
contact   cu  pielea  nu   trebuie  sa prezinte rise   de   iritatie   sau   alte   
cfecte   nocive    pentru sanatate. 
 
4.  Conditii  de etichetare  si  ambalare-    conform 
SREN  149+A1:2010. 
Mastile  pot  fi ambalate   individual    sau  maxim doua   masti   
ambalate   impreuna.   O   cutie   poate avea  10/20/'30 bucati. 
Vor fi pre zentate instructiuni  de utilizare. 
 
5.    Termen   de  garantie:   minim  2  ani  de  la data receptiei  
cantitative si calitative. 

 
 
4 

Acoperitori 
pantofi/botosei/c

ipici 

- de unica folosinta,nesterile 
- pentru protecție incălțăminte 
- material: polietilenă 
- margini bine sudate 
- fixare cu elastic în perimetru 
- rezistenți la trafic 
- marca CE 
- ambalare si etichetare conform ANMDM (numele produsului, descriere, 
cod, valabilitate, lot, dimensiuni, adresa producator etc) 
. – declaratie de conformitate/producator 

33141000-0 buc 6000 0.10 600,00 

5 
Halate u.f. tip 

vizitator 

- confectionate din material textil netesut, cu performanta asemanatoare 
cu a tesaturilor, de unica folosinta 
- nesterile, neabsorbabile, cu elastic la nivelul mainilor, cu mânecă 
lungă, 
- marimea universală 
- ambalare si etichetare conform ANMDM (numele produsului, descriere, 
cod, valabilitate, lot, dimensiuni, adresa producator etc) 
-. marca CE 
- termenul de valabilitate min 2 ani de la data producerii 
- declaratie de conformitate/producator 

18143000-3 buc 1500 3.76 5.640,00 

 
Ofertele care nu inteplinesc in totalitate cerintele Caietului de sarcini - Specificatii tehnice vor fi declarate neconforme.  
Nu se accepta oferte partiale, depuse doar pentru o parte din produsele solicitate  
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NOTA: specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabricatie sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de 
fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor 
produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de ,,sau echivalent”.  

 
Livrare,  ambalare,  etichetare,   transport  ~i  asigurare  pe durata transportului  
 
Termenul  de livrare  ofertat  va curge de la data  intrarii In vigoare  a contractului  (respectiv  dupa constituirea  garantiei  de buna executie,  acolo unde se solicita)  sau a 
contractului subsecvent dupa caz). 
 
Livrarea  produselor se va realiza la adresele indicate de autoritatea/entitatea  contractanta  la nivelul contractului. 
 
Pentru   nerespectarea  termenului   de  livrare/  a  cantitatilor   agreate  in  perioac'a   de  derulare  a contractului  se vor percepe daune-interese conform prevederilor  din 
contract. 
 
Livrarea  se va asigura pe cheltuiala  contractantului, iar contravaloarea turutor acestor costuri  va fi inclusa  in pretul ofertat. 
 
Contractantul   va ambala  si   eticheta  produsele  furnizate  astfel incat  sa  previna  orice  dauna  sau deteriorare in timpul manipularii si transportului acestora catre destinatia 
stabilita. 
Daca  este  cazul,  ambalajul   trebuie  prevazut   astfel  incat sa  reziste,  fara  limitare,  manipularii accidentale,  expunerii  la temperaturi  extreme,  precipitatiilor    din timpul  
transportului,  precum  si oricaror   altor   conditii   adverse   specificate   de  producator.   In  stabilirea   marimii   si  greutatii ambalajului,  contractantul  va lua in considerare,  
acolo  unde este cazul,  distanta  fata de destinatia finala a produselor  furnizate. 
 
Transportul,  asigurarea  produselor  pe durata transportului,  eventualele  formalitati  vamale,  taxele vamale si toate celelalte costuri asociare executarii contractului sunt in 
sarcina exclusiva  a contractantului. 
 
Produsele  vor fi asigurate  impotriva  pierderii sau deteriorarii  intervenite pe parcursul  transportului si  cauzate de orice factor extern 
 
Contractantul este responsabil  pentru  livrarea  in  termenul  agreat  si  la locul  de livrare  agreat  a produselor  si se considera  ca a luat in considerare toate dificultatile pe care 
le-ar putea Intampina in acest sens si  nu va invoca niciun  motiv de intdrziere  sau costuri suplimentare. 
 
In cazul  in care  specificatiile  tehnice  ale  produselor  livrate  nu corespund cu caracteristicile   din Caietul  de sarcini,  precum si  cu cele  prevazute in Propunerea tehnica, 
contractantul  are obligatia de a inlocui acel produs cu un produs conform in maximum 48 de ore de la notificare. 
 
Comisia de specialitate nr 1413 / 09.10.2020 pentru „Materiale de protectie”  

Presedinte – As Vasiliu Cocuta Lenuta 
Membri: As Urma Alina 
    As Ficut Ana Gabriela 
    As Donisa Elena 
    As Zorila Camelia Gabriela 
    As Aioane Norina Georgiana 

 
Comisia de specialitate nr 1666/25.11.2020 pentru „Medicamente pentru Sectia Oncologie Medicala”  

 
Presedinte: Dr Schmidt Petronela Madalina 
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Farmacist Florica Iulia Tereza 
Farmacist Nechifor Mariana 
 

    Comisia de specialitate nr 1667/25.11.2020 pentru „Medicamente”  
Farmacist Florica Iulia Tereza 
Farmacist Nechifor Mariana 
Farmacist Codreanu Daniela Irina 

                                                 
Termen de livrare : - maxim 3 zile de la data semnarii contractului 
 
Termen de plata : 60  zile de la emiterea facturii si receptioarea marfii 
 
Nota* 
Ofertele care nu inteplinesc in totalitate cerintele Caietului de sarcini - Specificatii tehnice vor fi declarate neconforme.  
Nu se accepta oferte partiale, depuse doar pentru o parte din produsele solicitate.  
 
Specificaţiile tehnice care  indică un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu ori care se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producţie 
specifică sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a caracteristicilor produsului ce urmează a fi livrat, nefiind posibilă o descriere suficient de precisă a 
caracteristicilor acestuia şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici.  
Aceste specificaţii vor fi întotdeauna considerate ca având menţiunea «sau echivalent». 
Pentru o cat mai buna si corecta evaluare tehnica a produselor, va rugam ca  actele sa vina insotite de  mostra. 
Propunerea tehnică va fi însoțită de următoarele documente justificative: Declarație de Conformitate CE pentru dispozitive medicale potrivit Directivei 93/42/CEE, Autorizatia d 
epunere pe piata și/ sau alte documente justificative. 
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SECTIUNEA  FORMULARE 
 
 
Formular 1 
 
Operator economic                                                                                
_______________________ 
        (denumirea/numele) 
 

D E C L A R A Ţ I E 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din 

Legea  nr. 98/2016 
 
 Subsemnatul(a) ________________________________(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura simplificată  
(se menţionează procedura) pentru atribuirea acordului- cadru de achiziţie publică având ca obiect ......................................, cod CPV ....................  ( denumirea produsului, 
serviciul sau lucrării şi codul CPV),  la data de ................. conform invitației  de participare, (zi/lună/an), organizată de Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf. Maria” Iasi”, 
(denumirea autorităţii contractante), declar pe proprie răspundere că NU mă aflu în situația prevăzută la art. 164 din Legea nr. 98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin 
hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni: 
a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările  ulterioare, sau de 
dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăyute 
de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile 
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăyute de art. 18¹ - 18 5  di Legea nr. 78/2000, cu modificările ulterioare, sau de dispozițiile 
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modifiocările și completările ulterioare, 
sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și 
combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau  finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările 
ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
f) traficuk și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile 
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
g) fraudă, în sensul art. 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995. 
            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. 
            Inţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul  în declaraţii. 
 
Data completării_________                                      ____________________ 
                                                                                      (Nume, prenume) 
                                                                                   ____________________ 
                                                                                               (Funcţie) 
 
                           ______________________ 
                         (semnătura autorizată şi ştampila) 
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Formular 2 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
           (denumirea/numele 
 

DECLARAŢIE  
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din 

Legea  nr. 98/2016 
 
 
 
 
                  Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,  
                                                (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 165 din 
Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv că nu 
am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat. 
 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 dispunem. 
            Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ . 
                                                        (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
           Data completării ...................... 
 
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 
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Formular 3 
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
           (denumirea/numele 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din 

Legea  nr. 98/2016 
 
Subsemnatul..................reprezentant împuternicit al ...................................………… (denumirea operatorului economic), in calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 
ofertantului, la procedura simplificată pentru atribuirea ............................. organizată de Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf. Maria” Iasi”, declar pe proprie răspundere că 
nu mă aflu în vreuna din situaţiile prevăzute la art.167 din LEGEA NR.98/2016 privind achizițiile publice, respectiv; 
    a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor 
competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii; 
    b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii; 
    c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar 
fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; 
    d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care 
vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
    e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai 
puţin severe; 
    f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin 
alte măsuri mai puţin severe; 
    g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale 
sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni 
comparabile; 
    h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de 
excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate; 
    i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje 
nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind 
excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul 
operator economic. 
  
           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. 
 

  Semnătura ofertantului sau reprezentantul ofertantului            ....................................... 
 Numele şi prenumele semnatarului                                                  ........................................ 
 Capacitatea de semnătură                                                   ....................................... 
 Data                                                                                               ....................................... 
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Formular 4  
OPERATOR ECONOMIC                                                                         
_______________________ 
          (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de la art. 58-63 

din Legea nr. 98/2016 
 Subsemnatul(a) ________________________________(se înserează numele operatorului economic-persoana juridică), în calitate de ofertant/candidat/concurent la 
procedura de ____________________(se menţionează procedura) pentru achiziţia  de __________________________________(se inserează, după caz, denumirea 
produsului, serviciul sau lucrării şi codul CPV), la data de ________________(se  inserează data), organizată de ________________________________(se inserează numele 
autorităţii contractante), 
 declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publ ice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la  art. 
58-63, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante este exclus din procedura de atribuire : 
 Inţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea să fiu  exclus din procedura de atribu 
ire . 
     Persoanele din cadrul Autorităţii contractante cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, derularea şi finalizarea prezentei proceduri de atribuire,  conform prevederilor 
art. 58-63, din Legea nr. 98/2016. 
 
 

Nr. 
crt.  

Nume si prenume  Funcţia deţinută în cadrul Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf. Maria” Iasi” 
 

1 Bioing. Med. Pp. Drd. Alina Belu Manager interimar 

2 Ec. Alina Vrabie Director Financiar-Contabil 

3 Ref. Nicoleta Dogaru Sef Serviciu APAT, presedinte Comisie de evaluare 

4 Ec. Alina Irod Membru Comisie de Evaluare 

5 Ref. Nedelcu Irina Membru Comisie de Evaluare 

6 Ing. Pinzaru Lacramioara Membru Comisie de Evaluare 

7 Ref. Nistor Cristina Membru Comisie de Evaluare 

8 Ref.Fotache Mihaela Membru Comisie de Evaluare 

9 DR Schmidt Petronela Madalina Presedinte  Comisie de Evaluare produse specifice Medicamente pentru Sectia Oncologie Medicala 

10 Farmacist Florica Iulia Tereza 

11 Farmacist Nechifor Mariana 

12 Farmacist 
 

Codreanu Daniela Irina 

                                                                                      
Operator economic, 

_____________________                                                                      (semnătura autorizată) 
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Formular 5 
 
 
OPERATORUL ECONOMIC                                                                 
__________________ 
   (denumirea/numele) 
 

FORMULAR DE OFERTA 
Catre .................................................................................................... 

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
Domnilor, 
                                                                                                              
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ...... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele 
cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestăm ...................... (denumirea serviciului) pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi 
moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) 
Preturile unitare sunt cele prezentate in anexa 1 la formularul de oferta 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica 
anexa la formular) 
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ................................................................................... zile (durata în litere şi cifre) 
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. 

 
4. 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. 

 
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 
 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 
 |_| nu depunem ofertă alternativă. 
 
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este 
acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

 
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită. 

Data _____/_____/_____ 
 

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură),  

 
L.S. 

 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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Formular nr. 5 - anexă 
 
    OPERATORUL ECONOMIC                                                 
__________________ 
   (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 

Anexa la formularul de oferta 
 

 

Nr. 
lot 

Denumire 
comerciala 

U.M. Pret unitar  Cantitate 
 

Valoare lei fara TVA 

      

 
 
 
 
 
Data _____/_____/_____ 

 
..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură),  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL IAŞI – CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI 

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAŞI 

 
 

Adresa: Str. Vasile Lupu, nr.62; Tel.: 0232264266; Fax: 0232477309; www.sfmaria-iasi.ro 
 

 
Contract de furnizare  

nr. _________ data ________ 
 
 Temeiul legal: încheiat  în conformitate cu  Legea nr.98/2016, cu modificările  și completările ulterioare, privind achizițiile publice  și HG nr.395/2016, cu modificările și 
completările ulterioare  pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a prevederilor referitoare  la atribuirea  contractului de  achiziție publică/ acordului- cadru  din Legea 
nr.98/2016, 
 S-a încheiat  prezentul  contract  de  achiziție publică de furnizare denumit în continuare  ,,contractul’ 
 1.Intre 
SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “SF. MARIA” IASI, str. V. Lupu, nr. 62 telefon 0232/264266, fax 0232/477309,cod fiscal 4701339, reprezentat prin Bioing. 
Med. Pp. Drd. Alina Belu, functia de Manager interimar si EC. ALINA VRABIE, functia de Director Financiar-Contabil, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte, 
 
S.C.. ……………………………………………….., str. …………………., nr……….,   tel./fax ………………….., nr. inmatriculare ……………………………, c.u.i. ………………………, 
cont Trezorerie …………………………………………., reprezentata prin ………………………..., functia ……………………………,  în calitate de furnzor, pe de altă parte  
. 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract – reprezintă 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 integrală 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 livrarii produselor, respectiv activităţi 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 si 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 – Camera Internaţională de Comerţ (CIC). 
i. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului 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 enunciativă. Nu este cons iderat fortă 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; 

http://www.sfmaria-iasi.ro/
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j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
k. Act  aditional- document  care modifica termenii si conditiile contractului de executie; 
l. Conflict de interese- inseamna orice eveniment  care influienteaza capacitatea furnizorului de  a exprima o opinie  profesionala obiectiva  si  impartiala, sau care il implica  pe 
acesta in orice moment, sa acorde prioritate intereselor  achizitorului sau  interesului public  general al  proiectului orice motiv  in legatura cu posibile contracte in viitor sau  in 
conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale furnizorului. 
m. Despagubire generala-suma, prevazuta in mod expres in contract, care este acordata de catre instanta de judecata  sau care este convenita  de  catre parti ca si 
despagubire  platibila  partii prejudiciate in urma incalcarii contractului de cealalta parte; 
n. Penalitate contractuala- despagubirea  stabilita in contract ca fiind platibila de catre una dintre partile contractante catre cealalta parte  in caz de neindeplinire a  obligatiilor 
din contract; 
o. Termene limita- perioade din contract  care vor incepe sa curga  din ziua urmatoare emiterii ordinului administrativ sau producerii evenimentului care reprezinta momentul de 
inceput al perioadelor respective. In cazul in care  ultima zi  a termenului se implineste intr-o zi  nelucratoare, termenul expira la sfarsitul urmatoarei zi  lucratoare; 
p. Garantia de  participare-suma  de  bani  care  se constituie  de catre ofertant in scopul  de a proteja  autoritatea  contractanta  fata de riscul  unui eventual comportament  
necorespunzator al acestuia  pe intreaga perioada derulata  pana la incheierea  contractului  de  achizitie publica; 
q. Garantia de buna executie- suma de bani  care se constituie  de  catre furnizor in scopul asigurarii  autoritatii contractante  de indeplinirea  cantitativa, calitativa  si in 
perioada  convenita a contractului; 
r. Subcontractant- orice operator economic care nu este parte a prezentului contract  si  care  executa/ presteaza  si/ sau furnizeaza  anumite parti  ori  indeplinesc  activitati  
care fac obiectul  prezentului contract, raspunzand in fata furnizorului de organizarea si derularea  tuturor etapelor necesare in acest scop. 
 
3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 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 daca nu se specifică în mod diferit. 

 
CLAUZE OBLIGATORII 

 
4. Obiectul principal al contractului   
4.1. Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă, să livreze, sa instaleze, sa puna in functiune produsele de mai jos : 
 

Nr. 
crt 

Denumire  

Unita
te de 
masu

ra 

Canti
tatea 

Sursa 
de 
finanta
re 

Pret unitar 
Valoare 
ofertata 
fără TVA 

Valoare cu 
TVA 

    
 

   

 
4.2. Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul contract.  
4.3. Produsele vor fi livrate în termenul prevăzut la art. 6.2 şi se vor deconta pe baza Proceselor Verbale de Recepție Calitativ-Cantitativă. 
 
5. Valoarea contractului 
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor, este de ________lei fără TVA, la care se adauga TVA de ______ lei. 
 
6. Durata contractului 
6.1. Durata contractului este de 1 luna de la data semnarii acestuia de către ambele părţi 
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6.2.Prezentul contract  intră în vigoare  la  data  semnării  lui de  către ambele părți  și este valabil  până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligațiilor de către ambele 
părți, iar contractul  operează  valabil între părți, potrivit legii, ofertei  și documentației de atribuire, de la data intrării în vigoare  și până la epuizarea convențională  sau legală a 
oricărui efect  pe care îl produce. 
6.3.Termenul de livrare si instalare si punere in functiune al produsului este de ___zile de la lansarea comenzii de către autoritatea contractantă. 
 
7. Documentele contractului 
7.1.  Documentele contractului sunt: 
 1.Prezentul contract de achiziție publică  
 și 
 2.următoarele  anexe, daca este cazul: 

 a) Proces verbal la livrarea fizică în prezența furnizorului 
b. Proces verbal de recepție/de punere în funcțiune/montare 
c. Aviz de însoțire a mărfii 
d. Document de certificare a calității, în conformitate cu reglementările legale în vigoare (declarație de calitate/conformitate pentru bunurile achiziționate) 
e. Manualul de operare/utilizare (instrucțiuni de exploatare) și instrucțiuni de utilizare sau alte documente pentru mentenanța produselor, după caz (în limba româna, dacă  

este cazul) 
f. certificat CE (dacă este cazul); 
g. Certificat de garanție – ofertantul va furniza certificat de garanție pentru fiecare produs în parte  

 h)alte documente/ formulare relevante, dacă este cazul. 
7.2. Orice contradicţie ivită între documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinii de prioritate stabilită la art.7.1. 

  
8.  Obligaţiile principale ale furnizorului 
8.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi sau performanţele prezentate în documentaţia de atribuire şi în oferta sa.  
8.2. Livrarea şi montarea se vor face la sediul autoritatii contractante 
 Livrarea  se va face numai în baza comenzilor emise de către autoritatea contractantă, produsele fiind însoţite de certificat de calitate care să ateste calitatea și conformitatea 
produsului. 
8.3.Transportul va fi asigurat de furnizor fără perceperea unor costuri suplimentare şi se va desfăşura în condiţii de maximă siguranţă, în conformitate cu normele în vigoare, fără 
a pune în pericol siguranța produselor.  
8.4. 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. 

8.5.(1) Furnizorul are obligaţia să transmită achizitorului odată cu livrarea produselor, următoarele documente: 
a. Proces verbal la livrarea fizică în prezența furnizorului 
b. Proces verbal de recepție/de punere în funcțiune/montare 
c. Aviz de însoțire a mărfii 
d. Document de certificare a calității, în conformitate cu reglementările legale în vigoare (declarație de calitate/conformitate pentru bunurile achiziționate) 
e. Manualul de operare/utilizare (instrucțiuni de exploatare) și instrucțiuni de utilizare sau alte documente pentru mentenanța produselor, după caz (în limba româna, dacă  

este cazul) 
f. certificat CE (dacă este cazul); 
g. Certificat de garanție – ofertantul va furniza certificat de garanție pentru fiecare produs în parte  
(2) În cazul în care specificaţia tehnică prevede şi alte documente care trebuie să însoţească produsele, acestea vor fi transmise de către furnizor. 

8.5. Furnizorul are obligaţia de a comunica în scris achizitorului, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de furnizarea produselor data livrării la beneficiar. 
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8.6. Furnizorul este pe deplin responsabil pentru livrarea produselor în conformitate cu prevederile contractuale. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa personalului 
propriu, a tuturor operaţiunilor şi metodelor utilizate pentru îndeplinirea contractului, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. Furnizorul trebuie să 
respecte normele de sănătate şi securitate în muncă şi de protecţie a mediului în derularea tuturor operaţiunilor până la punerea în funcţiune a echipamentului. 
8.7. Furnizorul va asigura consultanţa tehnică şi va pune la dispoziţie toate documentele necesare la întocmirea dosarelor pentru obţinerea autorizaţiilor necesare funcţionării 
echipamentului la sediul beneficiarului, conform normelor legale în vigoare (daca este  cazul). 
8.8. Furnizorul are obligaţia de a instruirea personalul medical in ceea ce priveste utilizarea produsului. 
 
9.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
9.1.Achizitorul se obligă să platească  furnizorului prețul convenit  pentru îndeplinirea contractului de furnizare.    
9.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen de 60 zile de la data inregistrarii facturii la sediul achizitorului si doar dupa recepția cantitativă 
si calitativă fără obiecţiuni a produselor.  
9.3 Prezentarea cu date eronate sau incomplete, faţă de prevederile legii  şi ale contractului, a facturilor spre decontare, face să nu curgă termenul de plată, dacă achizitorul 
sesizează furnizorul despre neregulile constatate şi returnează facturile în original în termen de 15 zile de la primirea facturii. Un nou termen de plată va curge de la confirmarea 
de către achizitor a noilor facturi prezentate de către furnizor cu date corecte. 
9.4.Achizitorul  are obligatia de a pune la dispoziția furnizorului orice facilități și/ sau  informații pe care  acesta le consideră necesare  pentru îndeplinirea contractului. 
9.5.Achizitorul  pe parcursul derulării contractului  de achiziție publică, are obligația de a se implica activ, prin reprezentanții săi, pentru a rezolva  toate problemele  ce pot apărea 
pe întreaga durată a  contractului, responsabilități care sunt în sarcina beneficiarului  și  de care depind îndeplinirea obligațiilor contractuale ale furnizorului. 
9.6.Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea  documentelor și a oricăror informații  furnizate  furnizorului, precum și pentru dispozițiile sale. 
 
10.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
10.1.Nerespectarea  obligațiilor  asumate prin  prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate  de a considera  contractul reziliat de  drept/ de 
a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune- interese. 
10.2.Achizitorul își rezervă  dreptul de a denunța unilateral  contractului, printr-o notificare scrisă  a  prejudiciului, fără nicio compensație, dacă  furnizorul dă faliment, cu condiția  
ca  această denunțare să nu prejudicieze  dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul  are dreptul  de a pretinde  numai plata  corespunzătoare 
pentru partea din contract  îndeplinită până la data  denunțării unilaterale a contractului. 

 
CLAUZE SPECIFICE 

 
11. Recepţie, inspecţii şi teste 
11.1. Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din caietul de sarcini şi propunerea 
tehnică a ofertantului.  
11.2. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor. 
11.3. (1) Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la destinaţia finală a produselor – sediul AC.  
        (2) Delegatul furnizorului va prezenta la sediul unităţii beneficiare împuternicire scrisă din partea furnizorului. 
        (3) Rezultatul recepţiei cantitative şi calitative este consemnat în procesul verbal întocmit împreună cu comisia de recepţie/reprezentantul achizitorului. Procesul verbal de 
recepţie cantitativă şi calitativă va fi semnat inclusiv de către  delegat. 
11.4. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul 
contractului:             
        a) de a înlocui produsele refuzate, sau 
        b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespundă specificaţiilor lor tehnice.   
11.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, daca 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. 
11.6. Prevederile clauzelor 11.1 - 11.4. nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.  
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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 precipiţaţiile 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 formă de 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. Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul său din afara pachetelor va respecta strict cerinţele prevăzute. 
12.3. Fiecare produs trebuie marcat, cu următoarele specificaţii : 

 marca de fabrică a întreprinderii producătoare; 

 notarea produsului conform STAS ; 

 seria şi data fabricaţiei;  

 denumirea comercială a produsului; 

 codul produsului; 
 
13.  Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
13.1. Termenul de livrare a produselor este de maxim 5 zile de la lansarea comenzi. În sensul prezentului articol, prin termen de livrare se înţelege atât îndeplinirea tuturor 
operaţiunilor necesare funcţionării în condiţii optime a produsului furnizat la locul de folosinţă a beneficiarului (transport, manipulare, amenajare, teste, probe, punere în funcţiune, 
etc.), cât şi prezentarea tuturor documentelor care însoţesc produsele menţionate în prezentul contract şi în caietul de sarcini.  
13.2. Furnizorul va transmite achizitorului toate documentele care însoţesc produsele conform prezentului contract, documentaţiei de atribuire şi normelor legale incidente. 
13.3. Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate se face după instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al 
acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare şi pe procesul verbal de recepţie cantitativă şi calitativă. 
13.4. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor recepţia produselor art.11. 
 
14. Asigurări 
14.1. Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare. 
14.2. Expedierea produselor şi orice alte operaţiuni/servicii accesorii, efectuate cu această ocazie, până la preluarea de către beneficiar, cad în sarcina furnizorului pe propria 
cheltuială, cu mijloacele de transport şi delegat propriu, până la predarea lor în locul indicat de reprezentanţii achizitorului. 
 
15. Perioada de garanţie acordată produselor 
15.1. Furnizorul garantează că produsul livrat prin contract este nou, nefolosit şi nu a făcut parte dintr-un proces de retragere/ rechemare din alte locuri de distribuţie. 
Conformitatea produselor va fi atestată prin declaraţia de conformitate şi garantată prin certificatul de garanţie. 
15.2. Furnizorul garantează că toate produsele livrate nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei ori oricărei alte acţiuni sau omisiuni a 
furnizorului şi că acestea se pot utiliza în condiţiile prevăzute în propunerea tehnică şi caietul de sarcini. 
15.3. Perioada de garanţie este de minim 24 luni de la recepția cantitativă și calitativă şi corespunde cu oferta tehnică depusă în cadrul procedurii de atribuire. Garanţia începe 
să curgă de la data recepţiei efectuată după furnizarea si  montarea produselor la sediul achizitorului. 
15.4. Furnizorul răspunde în termenul de garanţie pentru calitatea produselor livrate. Furnizorul se obligă să remedieze produsele defectate în termenul de garanţie prin unităţi 
service specializate din România. 
15.5. Produsele se vor transporta la/şi de la sediul unităţii service prin grija, cheltuiala şi răspunderea furnizorului. 
15.6. In perioada de garanţie, furnizorul va efectua operațiunile de reparare şi întreținere gratuitǎ. 
15.7. (1) Actul de reclamaţie este documentul prin care achizitorul sau beneficiarul înştiinţează furnizorul despre defecţiunile sau viciile constatate şi îşi formulează pretenţiile în 
legătură cu modul de înlăturare a acestora. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea în perioada convenită la Art. 15.9, fără costuri 
suplimentare pentru achizitor sau de a înlocui produsul in maxim 30 zile. 
         (2) Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau   reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie. 
         (3) În cazul viciilor ascunse, acestea vor fi sesizate în scris furnizorului în termen de 24 ore de la constatare, ele fiind remediate fără a percepe taxe suplimentare. 
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15.8. (1) Dacă pe perioada garanţiei produsul livrat va face obiectul unei decizii de retragere/ încetare a autorizaţiilor emise pentru produsul livrat,  decizie dispusă de instituţii 
abilitate ale Ministerului Sănătăţii, A.N.M.D.M. sau de producător, furnizorul este obligat să asigure înlocuirea produsului în cauză la data emiterii deciziei de retragere/ încetare. 

(2) Schimbarea produsului se face pe cheltuiala furnizorului dacă achizitorul a respectat regulile de manipulare şi depozitare indicate în documentaţia tehnică de 
cunoaştere şi exploatare. 

(3) Achizitorul este obligat să manipuleze, să depoziteze şi să conserve produsele conform documentaţiei tehnice emise de organismele competente. Furnizorul nu va 
răspunde pentru deficienţele apărute ca urmare a nerespectării acestor indicaţii de către  achizitor. 
15.9. (1) La primirea unei notificări privind defecţiunile sau viciile constatate, furnizorul are obligaţia de a interveni, printr-o unitate de service autorizată, în termen de maxim 72 
ore de la data notificării, fără costuri suplimentare pentru achizitor. 

(2) În urma diagnosticării furnizorul, prin unitatea service autorizată, se obligă să remedieze defecţiunile în termen de 72 de ore. 
(3) În situaţia în care furnizorul, prin unitatea service autorizată, nu poate remedia defecţiunea la sediul beneficiarului în termen de 72 de ore şi se impune transportul uneia 

din componentele principale ale aparatului, acesta va înlocui componenta defectă cu una similară, iar în situaţia în care nu există posibilitatea asigurării acesteia, în cazuri temeinic 
justificate, va asigura repunerea aparatului în stare de funcţionare,  în maxim 7 zile. 
           (4) Termenul de garanţie se prelungeşte cu timpul scurs de la data notificării şi până la data remedierii neregulilor reclamate. 
           (5) Prelungirea termenului de garanţie se va înscrie în certificatul de garanţie. 
           (6) Perioada de garanţie a produsului se va prelungi cu perioada cât acesta este imobilizat pentru remediere.  
15.10. Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze neregulile reclamate în termenul convenit, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe 
riscul şi spezele furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror altor drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract. 
 
16. Ajustarea preţului contractului 
16.1. Preţul unitar al produselor este precizat la art.4.1. 
16.2. Pretul produselor ramane fix pe toata durata de valabilitate a contractului. 
16.3. Preţul stabilit în contract va cuprinde toate cheltuielile furnizorului legate de achiziţie, transport, serviciile aferente furnizării produselor, inscripţionare, ambalare, taxe, 
comisioane şi obţinerea avizelor necesare.  
 
17. Modalităţi de plată 
17.1.Achizitorul are obligația  de a efectua  plata, către furnizor, a  contravalorii produselor  prevăzute în contract, în termen de 60 de zile de  la primirea facturii  ( cu respectarea 
termenului maxim prevăzut  in Legea nr.72/2013), în baza documentelor care  atestă  recepția cantitativă și calitativă (procese verbale de recepție). 
 
18. Amendamente  
18.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor 
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
 
19. Subcontractarea/ terțul susținător. 
19.1.Subcontractarea 
19.1.1.La încheierea contractului  sau atunci când se introduc  noi subcontractanți,este obligatorie furnizarea de către achizitor  a contractelor încheiate  de către  furnizor  cu 
subcontractanții nominalizați  în ofertă sau declarați  ulterior, astfel încât activitățile  ce revin acestora, precum și sumele aferente acestora, să fie cuprinse în contract  devenind 
anexe  ale acestuia. Ele trebuie să cuprindă obligatoriu, însă fără a se limita la: denumirea subcontractanților, reprezentanții legali  ai  noilor subcontractanți, datele de contact, 
activitățile care urmează  a fi subcontractate, valoarea aferentă prestațiilor, opțiunea de a fi plătiți direct de  către achizitor, opțiunea de cesionare a contractului în favoarea  
achizitorului (dacă este cazul). 
19.1.2.Furnizorul are  dreptul de a  înlocui/ implica noi subcontractanți  în perioada de implementare a contractului, cu condiția ca schimbarea  să  nu reprez inte o modificare 
substanțială a contractului, în conformitate cu  cele prevăzute în mod expres în legislația în vigoare privind achizițiile publice. 
19.1.3.Furnizorul nu va avea  dreptul de a înlocui/ implica niciun subcontractant, în perioada de implementare a contractului  fără  acordul  prealabil al achizitorului. Orice 
solicitare privind înlocuirea/ implicarea de noi subcontractanți, va fi înaintată  de  către furnizor,  în vederea  obținerii  acordului achizitorului, într-un termen rezonabil  și  care nu 
poate fi mai mic de 15 zile înainte de  momentul începerii activității de către noii subcontractanți. 
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19.1.4.În situația prevăzută la art.19.1.2, furnizorul poate înlocui/ implica subcontractanții  în perioada de implementare a contractului, în următoarele situații: 
a)inlocuirea  subcontractanților  nominalizați  în ofertă  ale căror activități au fost indicate  în ofertă  ca fiind  realizate de subcontractanți; 
b)renunțarea, retragerea  subcontractanților din contract. 
19.1.5.În vederea obținerii acordului  achizitorului, noii subcontractanți sunt obligați să prezinte: 
-o declarație pe proprie  răspundere  prin care își asumă  prevederile caietului de sarcini  și a propunerii tehnice depuse  de către furnizor, în ofertă, pentru activitățile supuse 
subcontractării; 
-contractele de subcontractare  încheiate între furnizor  și noii subcontractanți  ce vor cuprinde, dar fără a se limita la acestea, informații cu privire la activitățile ce urmează  a fi  
subcontractate, datele de contact  și reprezentanții legali, valoarea  aferentă  activității ce face  obiectul contractului de  subcontractare; 
-certificate și alte  documente necesare pentru verificarea inexistenței  unor situații  de excludere  și a resurselor/ capacităților corespunzătoare părților de implicare în contractul 
de achiziție publică. 
19.1.6.Dispozițiile  privind înlocuirea/ implicarea de noi subcontractanți  nu diminuează în nicio situație  răspunderea furnizorului în ceea ce privește modul de îndeplinire a 
contractului. 
19.1.7.În vederea finalizării contractului, achizitorul poate solicita, în condițiile legislației achizițiilor  publice, iar  furnizorul  se obligă sa cesioneze în favoarea  achizitorului, 
contractele încheiate cu subcontractanții  acestuia, furnizorul obligându-se  totodată  să introducă în contractele sale cu subcontractanții clauze  în acest sens. Într-o asemenea 
situație contractul va fi continuat de subcontractanți. Dispozițiile privind cesiunea  contractului de subcontractare nu diminuează în nicio situație  răspunderea furnizorului față  de 
achizitor  în ceea ce privește modul de îndeplinire al contractului. 
19.2.Plata directă  către subcontractanți 
19.2.1.Achizitorul poate efectua plăți corespunzătoare părții/ părților din contract îndeplinite de  către  subcontractanți  dacă  aceștia  și-au  exprimat în mod expres  această 
opțiune, conform  dispozițiilor  legale aplicabile privind achizițiile publice. 
19.2.2.În aplicarea prevederilor art.19.2.1., subcontractanții  își vor exprima la momentul nominalizării  lor în ofertă și oricum nu mai târziu  de data încheierii contractului, sau la 
momentul introducerii acestora  în contract, după caz, opțiunea de a fi plătiți  direct  de  către achizitor. 
19.2.3.Achizitorul efectuează plățile directe către subcontractanți  doar atunci când  activitatea lor  este confirmată prin documente  agreate de toate cele 3 părți, respectiv  
achizitor, furnizor și subcontractant. 
19.2.4.În aplicarea prevederilor art.19.1.7, acordul părților se poate materializa prin încheierea unui act adițional la contract între achizitor, furnizor și subcontractant, atunci când 
contractul de subcontractare  este cesionat achizitorului. 
19.3.Terțul susținător (dacă este cazul) 
19.3.1.Prezentul contract reprezintă și un contract  de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă din încălcarea obligațiilor ce îi revin terțului susținător, în baza angajamentului  
ferm, anexă la contract. Cu titlu  de garanție, prin semnarea  prezentului contract, furnizorul consimte ca achizitorul să se poată substitui în toate drepturile sale  rezultate în urma 
încheierii anajamentului ferm, putând urmări orice pretenție la daune pe  care acesta ar putea să o aibă impotriva terțului susținător pentru respectarea obligațiilor asumate de 
către acesta. 
19.3.2.În cazul în care furnizorul este în imposibilitatea  derulării prezentului contract, respectiv  pentru partea de  contract pentru care a primit susținere din partea terțului, în 
baza angajamentului ferm, terțul susținător  este obligat a duce la îndeplinire  acea parte a contractului  care face obiectu l respectivului angajament ferm. Înlocuirea  furnizorului 
inițial cu terțul susținător, nu reprezintă  o modificare substanțială  a contractului în cursul perioadei sale de valabilitate și se va efectua prin semnarea unui act adițional la  
contract și fără organizarea unei alte proceduri de atribuire. 
 
20.Penalități daune- interese 
20.1.În cazul ân care, din vina sa exclusivă  furnizorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a percepe ca penalități de 
întârziere o sumă echivalentă cu 0,3% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, respectiv recepţia produselor. 
Penalitățile vor fi percepute și în ipoteza  în care, ca urmare a  respingerii justificate  a  recepției produselor, de către achizitor, termenul de  predare și punere în funcțiune a 
echipamentelor este depășit  datorită reviziilor ce urmează a fi făcute. 
20.2.În cazul în care achizitorul, din vina sa exclusivă, nu își onorează  obligația de plată a  facturii  în termenul prevăzut la art.9.2., furnizorul  are dreptul de a  solicita dobânzi 
penalizatoare, în cuantum de 0,3%/ zi de întârziere, aplicată la valoarea facturii neachitate, în conformitate cu prevederile  art.8 din Legea nr.72/2013, privind măsurile pentru 
combaterea întârzierii  în  executarea obligațiilor de plată  a unor sume de bani  rezultând din contractele încheiate  între profesioniști  și între aceștia și autorități  contractante, 
dar nu mai mult decât  valoarea  contractului. 
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21.Încetarea contractului. Rezilierea contractului. 
21.1.Prezentul contract  încetează în următoarele situații: 
a)prin  executarea  de către ambele părți  a tuturor obligațiilor  ce le revin  conform prezentului contract  și  a legislației aplicabile; 
b)prin acordul părților consemnat în scris; 
c)prin reziliere, în cazul în care una din părți nu își  execută   sau execută necorespunzător  obligațiile contractuale. 
21.2.În situația rezilierii totale/ parțiale  din cauza neexecutării/ executării  parțiale de  către  furnizor a obligațiilor  contractuale, acesta va datora  achizitorului daune- interse  în 
cuantum egal cu  valoarea  obligațiilor contractuale  neexecutate. 
21.3.În situația  în  care  executarea  parțială  a obligațiilor contractuale  face imposibilă realizarea obiectului contractului  în integralitatea sa, chiar  dacă a fost recepționată o 
parte din contract  conform dispozițiilor legale, furnizorul va datora achizitorului daune- interse în cuantum  egal  cu  întreaga valoare  a obligațiilor contractuale  stabilite în 
contract. 
21.4.Rezilierea contractului  nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante. 
21.5.Părțile sunt deja în întârziere  prin simplul fapt al nerespectării clauzelor  prezentului contract. 
21.6.Achizitorul își rezervă  dreptul  de a denunța unilateral  contractului, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe  care nu au  putut fi  prevăzute  la data încheierii 
contractului, sub sancțiunea notificării furnizorului cu  cel puțin 3 zile înainte de data denunțării. 
21.7.Fără  a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractului sau dreptul achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute a acestuia în 
conformitate cu dispozițiile dreptului  comun, achizitorul  are  dreptul de a denunța  unilateral  contractul în perioada de valabilitate  a acestuia în una din următoarele situații: 
a)furnizorul  se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre  situațiile  care ar fi determinat  excluderea  sa  din procedura de atribuire potrivit legislației  achizițiilor 
publice; 
b)contractul  nu ar fi trebuit  să  fie atribuit  furnizorului având în vedere o  încălcare gravă  a obligațiilor  care rezultă  din legislația europeană  relevantă  și  care a fost constatată 
printr-o decizie a Curții de Justiție  a Uniunii Europene; 
c)în cazul modificării contractului  în alte condiții  decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare. 
21.8.Achizitorul  poate  proceda  la rezilierea unilaterală a contractului, fără  efectuarea vreunei alte formalități și fără intervenția instanței de judecată, în situația în care furnizorul 
subcontractează sau cesionează,cu încălcarea  prevederilor legale în vigoare, drepturile și obligațiile sale. 
21.9.Daunele  interese pe care achizitorul este în drept  să le pretindă de la furnizor se rețin din garanția de bună execuție. Dacă valoarea daunelor  interese depășește 
cuantumul garanției de bună execuție, furnizorul are obligația de a plăti diferența în termen de 5 zile de la notificarea achizitorului. 
 
22.Confidențialitate 
22.1.Părțile convin  să  păsteze  în strictă  confidențialitate  informațiile  contractuale  și  sunt de  acord să prevină orice  utilizare  sau divulgare  neautorizată a acestora. 
Părțile înțeleg  să utilizeze informațiile contractuale  doar în scopul  de a-și  îndeplini obligațiile din prezentul contract. 
22.2.Fără  a aduce atingere  obligațiilor prevăzute în prezentul contract  și  anexele  acestuia  privind furnizarea  informațiilor și documentelor necesare  desfășurării activităților  
de  audit  și control  de  către instituțiile/ deparamentele  abilitate, precum și  promovarea  în scopuri publicitare  a utilizării  fondurilor  FEDR, conform reglementărilor  europene 
aplicabile, părțile se angajează  să depună toate diligențele  pentru păstrarea confidențialității  datelor cu caracter personal  în conformitate cu prevederile Directivei  (UE) 
2016/680  a Parlamentului  European și a Consiliului- din 27 aprilie 2016  privind protecția  persoanelor fizice referitor  la  prelucrarea  datelor cu caracter personal  de către 
autoritățile competente  în scopul prevenirii, depistării, investigării  sau urmăririi penale  a infracțiunilor sau al executării pedepselor  și  privind libera circulație a  acestor date  și 
de aborgare a Deciziei- cadru 2008/977/JAI a Consiliului și în conformitate cu prevederile  Regulamentului nrr.679 din 27 aprilie 2016  privind protecția  persoanelor fizice în ceea 
ce privește prelucrarea  datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția  
datelor). 
22.3.Părțile vor fi  exonerate  de  răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la alineatul prcedent dacă: 
a.informația a fost dezvăluită  după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante în acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente; 
b.partea  contractantă  a fost obligată  în mod legal să  dezvăluie informația. 
 
23. Modificarea contractului 
23.1. Prezentul contract poate fi modificat în condițiile prevăzute în art.221 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, privind achizitiile publice. 
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24. Garanţia de bună execuţie – NU ESTE CAZUL 
24.1.Furnizorul  va  prezenta  achizitorului, în termen  de  5  zile  lucrătoare de  la  data  semnării  contractului, garanția  de  bună  execuție  constituită  conform  legii, pentru  
realizarea  corespunzătoare  a  contractului. 
24.2.Cuantumul  garanției  de bună execuție  a  contractului  reprezintă  5 %  din  prețul  contractului  fără  TVA  și  se  va constitui  fie:  
a)prin  virament  bancar  sau  printr-un  instrument  de  garantare  emis  în  condițiile  legii  de  o  societate  bancară  sau  de  o  societate  de  asigurări, care  devine  anexă  la  
contract. Garanția  trebuie să  fie  irevocabilă. Instrumentul de  garantare  trebuie  să  prevadă  că  plata  garanției  se  va  executa  necondiționat, respectiv  la  prima  cerere  a   
achizitorului, pe  baza  declarației acestuia  cu privire  la  culpa  persoanei  garantate,  
sau 
b)rețineri succesive  din sumele  datorate  pentru facturi  parțiale, într-un  cont  disponibil  distinct  deschis  la Trezoreria  Statului  și  pus  la  dispoziția  achizitorului. Suma  
inițială  care  se  va  depune  de  către  executant  în  contul  disponibil  distinct, astfel  deschis, nu  trebuie  să  fie  mai mică  de  0,5 %  din  valoarea  contractului  fără TVA. 
24.3.În  cazul  în  care  pe  parcursul  executării  contractului, se suplimentează  valoarea  acestuia, furnizorul  are  obligația  de  a  completa  garanția  de  bună  execuție  în  
corelație  cu  noua valoare  a  contractului de  achiziție  publică. 
24.4.Furnizorul  se  va  asigura  că  garanția  de bună  execuție  este  valabilă  și  în vigoare  până  la  finalizarea  activitatilor  de către  acesta  și  remedierea  defectelor 
apărute. Daca  termenii  garanției  de bună execuție  specifică  data  de  expirare  a  acesteia, iar  furnizorul nu este  îndreptățit  să  obțină  procesul  verbal  de recepție, cu 28  
de zile  înainte  de  data  de expirare  a garanției, furnizorul  va  prelungi  valabilitatea  garanției  de bună  execuție  până cand  activitatile  vor  fi  terminate  și  toate  defectele  
remediate. 
24.5. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi îndeplineşte nu îşi execută, execută cu 
întârziere sau execută necorespunzator 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.    
24.6.În  situația   executării  garanției  de  bună  execuție, parțial sau  total, furnizorul  are  obligația  de  a  reîntregi  garanția  în  cauză  raportat  la  restul  rămas  de  executat, în  
termen  de  5  zile  lucrătoare  de  la  data  notificării  emise  de  către  achizitor. 
24.7. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie in cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului 
si/sau de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. 
24.8. Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.  
 
25. Forţa majoră 
25.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
25.2. Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
24.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia. 
25.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, in maxim 5 zile, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 
vederea limitării consecinţelor. 
25.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept 
a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
26. Soluţionarea litigiilor 
26.1. Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau 
în legatură cu îndeplinirea contractului. 
26.2. Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori desfiintarea lui, se va solutiona prin intermediul instantelor 
judecatoresti Iasi. 
 
27 Limba care guvernează contractul 
27.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 
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28. Comunicări 
28.1. (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. 
28.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
29. Legea aplicabilă contractului 
29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
30.Prelucrarea  datelor cu caracter pesonal 
30.1.Colectarea, prelucrarea  și stocarea/ arhivarea datelor cu caracter personal  se vor realiza în conformitate cu preveder ile Regulamentului  nr.679/2016, precum și  cu 
respectarea  legislației naționale în materie, în scopul  implementării și  monitorizării  proiectului, realizării obiectivului contractului, îndeplinirii  obiectivelor acestuia, precum și în 
scop analitic. 
30.2.Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în  Regulamentul  (UE) nr.679/2016, vor fi  prelucrate în acord cu legislația menționată pe toată perioada contractuală, 
inclusiv pe perioada de  verificare și urmărire  a obiectivelor contractuale, în scopul și în temeiul legal pentru care s-a perfectat  prezentul contract. 
30.3.Părțile contractuale  vor lua  măsuri tehnice și organizatorice  adecvate, potrivit propriilor atribuții  și competențe instituționale, în vederea asigurării  unui nivel  
corespunzător  de securitate a datelor cu caracter personal, fie  că este vorba  despre prelucrare, reprelucrare sau transfer  către terți ori publicare pe surse publice interne sau 
externe. 
30.4.Părțile  contractuale  vor asigura potrivit propriilor atribuții și competențe instituționale toate condițiile tehnice și organizatorice  pentru asigurarea confidențialității, integrității 
și disponibilității datelor cu caracter personal. 
30.5.Părțile contractuale  se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securității prelucrării datelor cu caracter personal  din prezentul contract, în vederea  
adoptării  de urgență  a măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea notificării Autorității Naționale de Supraveghere  a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
(ANSPCDCP), conform obligațiilor  ce decurg  din prevederile Regulamentului (UE) 679/2016. 
30.6.Părțile  contractuale, prin reprezentanții desemnați să prelucreze datele cu caracter personal din  actualul contract  și actele adiționale (daca vor exista), în  îndeplinirea 
scopului principal sau secundar al prezentului contract  sau al actelor adiționale, vor întocmi evidențele activităților  de prelucrare conform art.30 din Regulamentul (UE) 
679/2016, precum și a consimțământului persoanelor vizate, făcând dovada acestora în scris și în format electronic ori de câte ori vor fi solicitate de ANSPCDCP. 
 

Părţile au înţeles să încheie azi ______ prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.     
           
               Achizitor                      Furnizor 
 
Spitalul Clinic de Urgenta       SC ________________________SRL 
pentru Copii “Sf. Maria”Iasi 
 
Manager interimar,             DIRECTOR GENERAL 
Bioing. Med. Pp. Drd. Alina Belu       

                          
      Director financiar – contabil, 
Ec. Alina Vrabie 
            
Consilier juridic, 
Diana Cardas 
 
Şef serv. APAT, 
Ref.Dogaru Nicoleta 
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