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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: 
0232/264266 int. 146 
 

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 
 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
II.1) DESCRIERE 
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea 
contractanta/entitatea contractanta 
„Servicii de reparare si intretinere aparatura medicala II ” ,,  cod CPV::  50421000-2 ,  50421200-4, 
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                                    
□ 

c) Servicii                                      
x 

Executare                                 Cumparare                                     Categoria serviciilor 
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□ 
Proiectare si executare              
□ 
Executarea, prin orice               
□ 
mijloace, a unei lucrari, 
conform cerintelor 
specificate de autoritatea 
contractanta 

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

 

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

Locul principal de livrare 
______________________ 
Cod NUTS __________ 

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

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: 71,608.00                         Moneda: LEI  sau 
 intervalul: intre _____________ si _______________                           Moneda: LEI 
Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc): - 
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 
Service aparatura medicala 
 
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 
 
 Vocabular principal  
Obiect principal 50421000-2  
Obiect(e) suplimentar(e) 50421200-4 

 
□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 

 

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                                   
 

x unul sau mai multe loturi      
 

□ toate loturile                                  
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□ 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: 

 
 
 

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

 
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIULCONTRACTULUI 
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile) 
 

nr 
lot 

  Denumirea 
aparatului cod CPV 

UM 
buc. 

nr 
revizie 

 tarif anual 
pentru 

nr.revizii 
(ITP)/aparat  

valoare 
revizie 

nr. 
Interventii 

 tarif 
orar/inter 
ventie la 
cerere 
lei fara 
TVA 

valoare 
interventie 

total 
revizie si 

interventie 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Balanta tehnica 
PS600, 2009 SN 
268220; Producator 
Radwag, CE 50421000-2 

1 
1 195.00 195.00 1 10.00 10.00 205.00 

Balanta analitica 
AS110/C/2 
PARTENER, 2009; 
SN 244324 50421000-2 

1 
1 195.00 195.00 1 10.00 10.00 205.00 

2 

Hota microbiologica 
BioHazard, 2012 SN 
002600HFV0612 
Producator Electronic 
April, Romania 50421000-2 

1 

1 1,800.00 1,800.00 1 10.00 10.00 1,810.00 
Hota microbiologica 
Asalair Atlantic 900, 
2009 SN 126 
Producator ASAL 
SRL 50421000-2 

1 

1 1,800.00 1,800.00 1 10.00 10.00 1,810.00 

3 

Microscop CX 21, 
2009, SN 9D81155,  
SN 9D81150 , SN 9D 
81146 Producator 
Olimpus, Japonia 50421000-2 

3 

1 210.00 630.00 1 10.00 30.00 660.00 
Microscop CX31, 
2009, 
SN8G10409,SN 
6D40624,  
Producator Olimpus, 
Japonia 50421000-2 

2 

1 210.00 420.00 1 10.00 20.00 440.00 
Microscop Olympus 
CX23, 2016, SN 
5M88157,  SN 
6A85554, SN 
6A85558 Producator 
Olimpus, Japonia 50421000-2 

3 

1 210.00 630.00 1 10.00 30.00 660.00 
Microscop 
cercetare MC5, 
1974, SN 0900-90, 
Producator IOR 
Romania 50421000-2 

1 

1 210.00 210.00 1 10.00 10.00 220.00 
Microscop Olimpus 
BHA, 1967, INV 
20116,  INV 20115, 
Producator Olimpus, 
Japonia 50421000-2 

2 

1 210.00 420.00 1 10.00 20.00 440.00 

4 

Distilator Simax 10 
l, 2008,SN 7201-
0297,INV 26280, 
Producator Bohemia 
Crysalex Cehia 50421000-2 

1 

1 350.00 350.00 1 10.00 10.00 360.00 
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Distilator Simax 30 
l, 2008, INV 26874 50421000-2 1 1 350.00 350.00 1 10.00 10.00 360.00 

5 

Autoclav Stab 17, 
2004, INV 20724, 
INV 20725, INV 
20726 Producator 
Caloris România 50421000-2 

3 

1 400.00 1,200.00 1 70.00 210.00 1,410.00 
Autoclav vertical 
Raypa, 2009, SN 
36405 50421000-2 

1 
1 400.00 400.00 1 70.00 70.00 470.00 

6 

Spectrocolorimetru, 
1971, SN TIPMK 6-6 
Nr 24-837, 
Producator Karlzeiss 
Jena, Germania 50421000-2 

1 

1 650.00 650.00 1 10.00 10.00 660.00 

7 

Termostat Incucell 
111, 2004, SN 
000724/10000, 
Producator Brnenska 
Medicinska Technika 50421000-2 

1 

1 100.00 100.00 1 5.00 5.00 105.00 
Termostat Incucell 
55, 2004, SN 
000722/10000, 
Producator Brnenska 
Medicinska Technika 50421000-2 

1 

1 100.00 100.00 1 5.00 5.00 105.00 
Termostat ITM, 
1971, SN 256/65, SN 
256/64, ITM 
Timişoara 50421000-2 

2 
1 400.00 800.00 1 5.00 10.00 810.00 

8 

Densimat, Tip DEN-
1, 2010, SN 050102-
1010-0250, 
Producator Biosan 
Ltd 50421000-2 

1 

1 50.00 50.00 1 5.00 5.00 55.00 

9 

Agitator Vortex, 
2006, SN 39910, 
Producator Velp 
Scientifica SRL, Italia 50421000-2 

1 
1 50.00 50.00 1 5.00 5.00 55.00 

10 
Etuva Binder, 2009, 
SN 09-11128, 
Producator Binder 50421000-2 

1 
1 50.00 50.00 1 5.00 5.00 55.00 

11 

Centrifuga Hettich 
40 locuri, 2009, SN 
0007431, Producator 
Nitech  Zentrifugen 50421000-2 

1 
1 200.00 200.00 1 10.00 10.00 210.00 

Centrifuga Hettich 
28 locuri, 2009, SN 
0007309, Producator 
Nitech  Zentrifugen 50421000-2 

1 
1 200.00 200.00 1 10.00 10.00 210.00 

Centrifuga Hettich 8 
locuri, 2009, SN 
0090680, Producator 
Nitech  Zentrifugen 50421000-2 

1 
1 200.00 200.00 1 10.00 10.00 210.00 

Centrifuga Gemmy 
PLC-03,2012, SN 
113013, Producator 
Gemmy Industrial 
Corp, Taiwan 50421000-2 

1 

1 200.00 200.00 1 5.00 5.00 205.00 

12 

Ph-metru - 1 bucata, 
SN SN 1542710305, 
Producator Ohaus 
Corporation, USA 50421000-2 

1 
1 250.00 250.00 1 10.00 10.00 260.00 

13 

Analizor automat 
pentru 
determinarea VSH, 
Roller 20 PN, 2016, 
SN R20859, 
Producator Alifax, 
Italia, 50421000-2 

1 

1 890.00 890.00 1 10.00 10.00 900.00 

14 

Analizor toxicologic 
Architect 
ci4100,2016,  SN 
C402103/I1SR60336,  
Producator: Abbott 50421000-2 

1 

1 26,000.00 26,000.00 1 1,000.00 1,000.00 27,000.00 

15 

Ionometru 
Normalyte 600,2015, 
SN 0370323150025, 
Producator: 
Germania, Norma 
Diagnostika GmbH, 50421000-2 

1 

1 850.00 850.00 1 800.00 800.00 1,650.00 
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16 

Statie de purificat 
apa Nature Watter, 
SN NW RO50, Yuyao 
Yadong  Plastic Co  
LTD, China, 2015 50421000-2 

1 

1 100.00 100.00 1 100.00 100.00 200.00 
Statie de purificat 
apa TKA, 2009 SN  
7198/09 50421000-2 

1 
1 100.00 100.00 1 100.00 100.00 200.00 

17 Statie de purificat 
apa Millipore 15 50421000-2 1 1 768.00 768.00 1 100.00 100.00 868.00 

18 

INSTALATIE 
RADIOLOGICA FIXA 
DE TOMOGRAFIE 
COMPUTERIZATA 
TIP: SOMATOM 
EMOTION 16, 
+STATIE DE 
ACHIZITIE+STATIE 
REZULTATE, 
PRELUCRARE 
IMAGINI TIP: 
SYNGOVIA 
SIEMENS, SN: 
78582, NR. INV: 
26546 50421200-4 

1 

1 22,800.00 22,800.00 1 0.00 0.00 22,800.00 

19 

INSTALATIE 
RADIOLOGICA FIXA 
CU UN POST DE 
GRAFIE, DIGITALA, 
TIP: MULTIX 
FUSION, SN: 1075, 
NR. INV: 26582 50421200-4 

1 

1 4,000.00 4,000.00 1 0.00 0.00 4,000.00 

20 

INSTALATIE FIXA 
DE RX-DIAGNOSTIC 
CU UN POST 
GRAFIE, DIGITALA, 
TIP: X TWIN, SN: 
S1050069/2015, NR. 
INV: 26932 50421200-4 

1 

1 2,000.00 2,000.00 1 0.00 0.00 2,000.00 

            68,958.00     2,650.00 71,608.00 
 
 
II.2.2) Optiuni (dupa caz)                                                                                                                         
da □ nu □ 
Daca da, valoarea se va completa in mod obligatoriu numai ca interval valoric 
Daca da, descrierea acestor optiuni:  
Daca se cunoaste, calendarul prevazut de aplicare a respectivelor optiuni: 
in luni: □□ sau in zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului) 
Numarul de prelungiri  posibile (dupa caz): □□□ sau interval: intre □□□ si □□□ 
Daca se cunoaste,: in luni: □□ sau in zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului) 
II.2.3) Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz, 
in cazul contractelor de concesiuni) 
 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 
Durata in luni: sau in zile: 3 luni  (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 
Garantie de participare in cuantum de ________ Ron  (0.5 % din valoarea fara TVA a celui mai mare 
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contract subsecvent) 
Garantia se va constitui in conform cu prev art. 35 si art. 36 din HG 395/ 2016. Garantia de participare 
se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o 
societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea 
ori supravegherea, în conditiile legii si va fi valabil 90 zile (perioada cel putin egala cu perioada 
minima de valabilitate a ofertei) de la termen limita de primire a ofertelor. 
Restituirea garantia de participare se va face conform art. 38 din HG nr. 395/2016. Cursul la care se 
va face echivalenta leu/alta valuta (pentru eventual depunerii ofertelor de catre un operator economic 
strain) este cel stabilit de BNR cu 5(cinci) zile anterior datei limita de depunere a ofertelor.  
Perioada de valabilitate a garantiei de participare care va fi cel putin egala cu perioada minima de 
valabilitate a ofertei – 90 zile. 
Cont garantie bancara RO43TREZ4065006XXX015628 
Neataşarea dovezii constituirii garantiei de participare la plicul exterior va avea drept efect  
respingerea, la deschidere ofertei 
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 
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:  
 

 
1.Certificat constatator emis de ONRC, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic, sau in 
cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta. Obiectul contractului trebuie sa aiba 
corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Se va prezenta in original sau copie 
conform cu originalul.  
2.Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru verificarea ,intretinerea si repararea dispozitivelor 
medicale(copie conf.cu originalul)conf. art.926 din Legea nr.95/2006-Titlul XIX dispozitive medicale -modificata 
si actualizata privind reforma in domeniul sanatatii.. (inclusiv raportul de evaluare) 
 
3.Autorizatie CNCAN pentru repararare si intretinere la loturile nr. 18,19,20 service echipamente radiologice, in 
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original,copie legalizata sau copie conforma cu originalul si in termen de valabilitate la data prezentarii, conform 
art. 8 din Legea 111/1996 cuprinzand normele de securitate radiologica, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
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 

 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   □ 
Au fost deja selectati candidati                                                                                                                 
da □ nu □ 
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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 
 

Ponde
re 

Intra in licitatie 
electronica/reof
ertare SEAP  

1.  Nu □ Da  
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul  
2.  Nu □ Da 
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)”  
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________________________________________________________________ 
 

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE 
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta (dupa caz) 
_______________________________________________________________________________ 
 
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract                                 
da □ nu x 
Daca da, 
Anunt de intentie                  □              Anunt despre profilul cumparatorului □ 
Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 
Alte publicari anterioare (dupa caz) □ 
Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 
Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 
Anunt de intentie  
Numarul si data publicarii in SEAP 
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de 
participare 
ES   BG   CS   DA   DE   ET   EL   EN   FR   IT   LV   LT   HU   MT   NL   PL   PT   RO   SK   SL   FI  SV 
 □     □      □      □      □      □      □     □      □     □     □    □      □      □      □      □      □     x      □     □     □     □ 
Altele: ____________________________________________________________________________- 
Moneda in care se transmite oferta financiara (in cazul procedurilor online sau offline cu etapa finala de 
L.E.   lei 
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta durata in luni: 
□□□ sau in zile: 15 (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) 
 

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.  
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). 
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IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 
Documentele de calificare împreună cu propunerea tehnică şi financiară se întocmesc într-un singur 
exemplar şi se introduc fiecare în dosare separate. Dosarele se introduc într-un plic exterior, închis şi 
netransparent. 
Plicul exterior să fie marcat cu: 
• denumirea şi adresa autorităţii contractante 
• denumirea obiectului achiziţiei directe: „Oferta privind achiziţia de ..." 
• denumirea,   datele  de  contact  complete   (fax,   telefon,   e-mail,   adresă)   ale ofertantului 
• inscripţia: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE ... ORA ... (conform celor de mai jos) 
Plicului exterior i se vor ataşa în exterior (nesigilat) documentele care însoţesc oferta după cum 
urmează: 
• Scrisoarea de înaintare  
• împuternicirea (în cazul în care se participă la deschiderea ofertelor) 
• Copie după BI/CI a persoanei împuternicite 
• Garantia de participare 
 
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) 
 
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 SPECIFICAŢIE TEHNICĂ 
 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor 
pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. 

Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Acestea definesc, după caz şi fără a 
se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în 
exploatare, dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, teste şi metode de 
testare, ambalare, etichetare, marcare, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau 
altele asemenea. 

Specificaţiile tehnice constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare 
ofertant propunerea tehnică. Cerinţele impuse de Beneficiar sunt considerate ca fiind minimale. 

Prin achiziţia de servicii de service aparatura medicala se urmăreşte asigurarea serviceului pentru 
echipamentele medicale aflate in dotarea in vederea desfăşurării unei bune activităţi privind actul medical si 
realizarea unui nivel mai înalt de siguranta si satisfacţie a pacienţilor. 

Autoritatea contractantă va pune la dispoziţia operatorului economic, cu promptitudine, orice informaţie 
şi/sau documente pe care le deţine şi care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Autoritatea 
contractantă îşi asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea şi legalitatea 
datelor/informaţiilor/documentelor puse la dispoziţia operatorului economic în vederea îndeplinirii Contractului. 
In acest sens, se prezumă ca toate datele/informaţiile, documentele prezentate operatorului economic sunt 
însuşite de către conducătorul unităţii şi/sau de către persoanele în drept având funcţie de decizie care au 
aprobat respectivele documente. 
 
Oferta tehnica si financiara se va depune pentru unul sau mai multe loturi,.Oferta financiara se va depune 
pentru fiecare lot in parte la care ofertantul va participa. 
 
CERINŢE TEHNICE MINIMALE 

- Ofertantul va presta fiecare activitate din cadrul serviciilor de service pentru aparatura medicala in mod 
autorizat şi va face dovada deţinerii acestora, conform legislaţiei in vigoare. 

- Ofertantul va declara pe propria răspundere că poate furniza piese de schimb pentru aparatura la care 
asigură service-ul. 

- In Propunerea Tehnică, ofertantul va face dovada capacităţii tehnice (apartenenţa la categoria 
profesională/nivel   de   instruire)   şi   de   personalul   de   care   dispune   pentru   îndeplinirea 
contractului (cursuri/certificate de calificare de la unitati de trainig/producator ). 

- Se vor prezenta   documentele   care să confirme/probeze/ ateste posibilitatea ofertantului de a 
demonstra asigurarea componentelor originale/ recomandate     de     producător sau reprezentanţa 
producătorului  în  vederea  înlocuirii  pieselor  defecte  ale  echipamentelor  din componenţa loturilor. 

- Se vor asigura verificările metrologice /ISCIR, pentru echipamentele medicale din componenţa loturilor, 
acolo unde este cazul. 

 
Pentru activitatea   de mentenanţă   şi verificare tehnică a instalaţiilor de radiologie Prestatorul are 
obligaţia: 

• Să prezinte   documente care certifică competenţa de a efectua operaţiunile de 
mentenanţă preventivă şi verificare tehnică, a instalaţiilor de radiologie existente în unitate, 
prezentate în Anexa 1, competenţe atestate în urma unor cursuri de specialitate. 
• Să prezinte autorizaţia CNCAN. 
• Să  respecte   următoarele   operaţiuni   incluse   în   activitatea   de   mentenanţă:   
mentenanţă preventivă, (revizie tehnică), mentenanţă corectivă (reparaţie accidentală), 
verificarea şi eliberarea  buletinelor  de  verificare  tehnică  conform  normelor  CNCAN  şi   
eliberarea buletinelor de eficacitate a ecranelor de protecţie stabilite în autorizaţia de 
utilizare de la CNCAN. 

- Să răspundă Ia sesizarea BENEFICIARULUI în termen de 24 de ore. 
- Să respecte normele   de    Securitate şi Sănătate a Muncii şi Situaţii de Urgenţă, stabilite de 

BENEFICIAR, cât timp se află in unitatea acestuia. 
- Să asigure BENEFICIARULUI următoarele servicii: 

a) asistenţa tehnică pentru: 
 identificarea defecţiunilor care generează erorile de funcţionare; 
 înlăturarea defecţiunilor minore, dacă este posibil şi nu sunt necesare piese de schimb; 
 identificarea pieselor defecte în scopul înlocuirii, dacă este posibil. 

b) intervenţie la instalaţia radiologica în maximum 24 ore din momentul sesizării. 
c) diagnosticarea şi identificarea pieselor sau subansamblelor defecte - GRATUIT. 
d) după înlocuirea unei piese sau a unui subansamblu, prestatorul va efectua operaţiile 
necesare pentru reglarea şi verificarea completă a echipamentului, după care va emite un raport de service prin 
care precizează starea aparatului( funcţional,nefuncţional) 
e) efectuarea tuturor reglajelor, testărilor şi verificărilor de siguranţă mecanică, electrică, recomandate de 
producătorul echipamentului. 
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f) prestatorul va asigura verificarea obligatorie, stabilită conform cărţii tehnice a aparatului în care se 
specifică periodicitatea verificărilor, urmată de o probă funcţională şi eliberarea Buletinului de verificare - criterii 
de acceptabilitate. 
g) prestatorul  va asigura toate materialele de întreţinere necesare  efectuării  verificării 
obligatorii şi care nu cad în sarcina beneficiarului. 
h) prestatorul va asigura transportul subansamblelor de înlocuit/înlocuite la/de la sediul beneficiarului. 
i) prestatorul va efectua o verificare din punct de vedere a electrosecurităţii aparatului şi va prezenta o fişa de 
electrosecuritate valabilă pentru o perioadă de max. 6 (şase) luni/1 an. 
j) toate serviciile vor fi efectuate în timpul programului normal de lucru al prestatorului (LUNI-VINERI: 08.00 - 
13.30), cu excepţia echipamentelor din dotarea blocului operator, unde prestatorul va avea acces după ora 
14,00 sau după terminarea intervenţiilor din sala de operaţie. 
k) piesele de schimb se vor achiziţiona pe bază de comandă. 

- intervenţiile de mentenanţă corectivă (reparaţii accidentale) se vor efectua în număr nelimitat, la 
solicitarea beneficiarului; 

- la înlocuirea pieselor defecte, unde este cazul, se va face calibrare, se va oferi garanţia piesei înlocuite, 
respectiv cea acordată de producător şi   garanţie pentru manoperă, care se vor specifica in Raportul 
de service. 

- prestatorul va participa şi va oferi tot concursul pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare 
desfăşurării activităţii beneficiarului acolo unde această autorizare sau avizare este condiţionată de 
existenţa şi funcţionarea corespunzătoare a echipamentelor care fac obiectul contractului de service. 

- pentru a evalua şi compara cât mai corect ofertele depuse, autoritatea contractantă poate cere 
ofertantului clarificări la oferta sa. 
 
Repararea echipamentului medical 

- Servicii de reparare şi intreţinere a echipamentului medical si chirurgical, la cerere; 
- Prestatorul  trebuie sa se prezinte la sesizare in termenul cel mai scurt posibil, dar nu mai mult de 24 

ore sau in prima zi lucratoare ce urmeaza sesizarii; 
- Reparatiile se vor executa in baza proceselor verbale de constatare care se vor intocmi in prezenta 

persoanelor desemnate (asitente sefe, sefi compartiment, bioingineri / fizician) din cadrul sectiilor, 
compartimentelor unde se afla aparatele. 

- Pe baza procesului verbal de constatare se va intocmi de catre prestator un deviz estimativ de 
servisare (manopera, piese, etc.).  Atunci când, cu ocazia reviziilor periodice sau a intervențiilor se 
constată necesitatea înlocuirii anumitor piese, acest lucru va fi specificat în raportul de service /fișa de 
intervenție, iar în baza acestuia, dacă se consideră oportun, va fi elaborată comanda fermă din partea 
unității  pentru înlocuirea pieselor respective. 

- Piesele de schimb nu sunt incluse în valoarea contractului. 
- Reparatia se va face in baza unei comenzi ferme a autoritatii contractante, dupa aprobarea de catre 

aceasta a proceselor de constatare si a devizului estimativ. 
- Dupa constatarea defecţiunilor se asigura repararea, daca este posibil la sediul beneficiarului sau in 

laboratorul prestatorului; 
- Prestatorul trebuie sa asigure transportul echipamentului defect in punctul unde se va efectua repararea 

cu mijlocul sau de transport sau pe cheltuiala sa; 
- Piesele de schimb vor fi achizitionate de catre autoritatea contractanta. Se vor utiliza numai piese de 

schimb noi, certificate/omologate și agreate de producător, corespunzător tipurilor de dispozitive 
medicale pentru care se solicită service. 

- Piesele inlocuite de catre prestator vor ramane in proprietatea si posesia autoritatii contractante. 
- După înlocuirea unei piese sau subansamblu, prestatorul va efectua operaţiile necesare pentru reglarea 

şi verificarea completă a echipamentului,după care va emite un raport de service prin care precizează 
starea aparatului( funcţional,nefuncţional) 

- service de intretinere tehnica preventiva, programabila, conform recomandarilor producatorilor de 
aparatura medicala, constand in inspectie, verificare si testare periodica generala ale instalatiilor si 
echipamentelor medicale, operatiuni realizate de personalul calificat al prestatorului. 

- Calitatea reparatiilor  vor fi confirmate prin certificate de garantie si declaratii de conformitate. Garantia 
serviciilor prestate precum si a pieselor de schimb este de minim 12 luni  

- Instruirea personalului de exploatare privitor la utilizarea corecta a echipamentelor, conform normelor 
legale in vigoare; 

- Intocmirea documentaţiei in vederea casarii. 
 

 Servicii de intretinere tehnica periodica 
- Pe baza unui grafic stabilit de comun acord cu autoritatea contractanta, se vor executa  inspectii 

tehnice periodice (ITP), conform recomandarilor producatorului; 
- Respectarea graficelor pentru ITP si emiterea buletinelor aferente. 
- Pentru fiecare echipament in parte, se va intocmi o fisa de catre prestator, in care vor fi trecute atat 

interventiile tehnice periodice (ITP), reparatiile efectuate si piesele inlocuite. 
- Dupa fiecare interventie, prestatorul trebuie sa intocmeasca procesul verbal de interventie (in 3 

exemplare: 1 exemplar va ramane la prestator, 1 exemplar la persoana care are in folosinta 
echipamentul si 1 exemplar va fi atasat la factura), sa-l semneze si sa solicite semnatura si stampila 
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persoanelor desemnate (asitente sefe, sefi compartiment, bioinginer/fizician) din cadrul sectiilor, 
compartimentelor unde se afla aparatele. 

- Dupa fiecare interventie, prestatorul trebuie sa eticheteze aparatul verificat/reparat cu 
urmatoarele date : numele firmei, data verificarii/repararii, data scadentei pentru urmatoarea 
verificare.  

 
 

Tabelul cu echipamentele medicale le regasiti in Anexa la Caietul de sarcini. 
 
Prestastorul se obliga sa factureze contravaloarea serviciilor efectuate in luna curenta pana cel tarziu la data de 
05 ale lunii urmatoare. Factura va fi insotita de documente justificative, in conformitate cu prevederile Codului 
fiscal, ce atesta faptul ca serviciile au fost prestate, semnate de persoanele responsabile din cadrul autoritatii 
contractante (Raport  de service,  Fisa de interventie  tehnica,  Proces  verbal  de interventie tehnica    etc.) In 
cazul in care factura  aferenta prestarii  serviciilor  va fi trimisa  prin curierat  si nu va fi insotita  si de  
Raportul   de service,  autoritatea   contractanta  va returna  aceasta  factura. 
 

 
Nota* 
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». 
 
ECHIPAMENTE MEDICALE  laborator  LOTURI 1-17 
 
Nr 
crt  

Denumire dispozitiv COD CPV Cerinte  

1 Balanta tehnica 
PS600, 2009  
SN 268220 
Producator Radwag, 
CE 
Balanta analitica 
AS110/C/2 
PARTENER, 2009 
SN 244324 
 

50421000-2  Interventie la cerere ( remedierea defectiunilor accidentale 
si/sau orice alta defectiune aparuta): constatare si reparatie. 
Revizie la 12 luni de zile consta in – verificare cu greutati 
omologate; 
Verificare sursa alimentare si planeitatea; autocalibrare; etc, 
si/sau orice alta defectiune aparuta. 
 
Sa furnizeze piesele de schimb recomandate de producator.  
Sa asigure garantie pentru interventie si pentru piese de 
schimb pentru minim 6 luni de zile 
Sa intocmeasca Raport de service pentru fiecare interventie. 
Sa se deplaseze la sediul echipamentului intre orele 8.30-
14.30. 
Timp de interventie maxim 12 ore. 
Firma de service sa fie autorizata de MINISTERUL SANATATII 
pentru service categorie echipament   si sa aiba personal 
certificat de formare profesionala de la institutie independenta 
de producator sau producator pentru  efectuare service 

2 Hota microbiologica 
BioHazard, 2012 
SN 002600HFV0612 
Producator Electronic 
April, Romania 
Hota microbiologica 
Asalair Atlantic 900, 
2009 
SN 126 
Producator ASAL SRL 
 

50421000-2  - Interventie la cerere ( remedierea defectiunilor accidentale 
si/sau orice alta defectiune aparuta): constatare si reparatie. 
Revizie la 12 luni de zile consta in: igienizare cu solutii 
speciale, inlocuirea filtrelor si inlocuirea lampii UV 
Sa furnizeze piesele de schimb recomandate de producator 
Sa asigure garantie pentru interventie si pentru piese de 
schimb pentru minim 6 luni de zile 
Sa intocmeasca Raport de service pentru fiecare interventie. 
Sa se deplaseze la sediul echipamentului intre orele 8.30-
14.30. 
Timp de interventie maxim 12 ore. 
Firma de service sa fie autorizata de MINISTERUL SANATATII 
pentru service categorie echipament   si sa aiba personal 
certificat de formare profesionala de la institutie independenta 
de producator sau producator pentru  efectuare service. 

3 Microscop CX 21, 
2009 
SN 9D81155 
Producator Olimpus, 
Japonia 

50421000-2  Interventie la cerere ( remedierea defectiunilor accidentale 
si/sau orice alta defectiune aparuta): constatare si reparatie. 
Revizie la 12 luni de zile consta in: curatare sistem optic, 
curatare oculare si curatarea sistemelor mobile. 
Sa furnizeze piesele de schimb recomandate de producator 
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Microscop CX 21, 
2009 
SN 9D81150 
Producator Olimpus, 
Japonia 
Microscop CX 21, 
2009 
SN 9D 81146 
Producator Olimpus, 
Japonia 
Microscop CX31, 
2009 
SN8G10409 
Producator Olimpus, 
Japonia 
Microscop CX31, 
2016 
SN 6D40624 
Producator Olimpus, 
Japonia 
Microscop Olympus 
CX23, 2016 
SN 5M88157 
Producator Olimpus, 
Japonia 
Microscop Olympus 
CX23, 2016 
SN 6A85554 
Producator Olimpus, 
Japonia 
Microscop Olympus 
CX23, 2016 
SN 6A85558 
Producator Olimpus, 
Japonia 
Microscop cercetare 
MC5, 1974 
SN 0900-90 
Producator IOR 
Romania 
Microscop Olimpus 
BHA, 1967 
INV 20116 
Producator Olimpus, 
Japonia 
Microscop Olimpus 
BHA, 1967 
INV 20115 
Producator Olimpus, 
Japonia 

Sa asigure garantie pentru interventie si pentru piese de 
schimb pentru minim 6 luni de zile 
Sa intocmeasca Raport de service pentru fiecare interventie. 
Sa se deplaseze la sediul echipamentului intre orele 8.30-
14.30. 
Timp de interventie maxim 12 ore. 
Firma de service sa fie autorizata de MINISTERUL SANATATII 
pentru service categorie echipament   si sa aiba personal 
certificat de formare profesionala de la institutie independenta 
de producator sau producator pentru  efectuare service. 

4 Distilator Simax 10 l, 
2008 
SN 7201-0297 
INV 26280 
Producator Bohemia 
Crysalex Cehia 
Distilator Simax 30 l, 
2008 
INV 26874 
 

50421000-2 Interventie la cerere ( remedierea defectiunilor accidentale 
si/sau orice alta defectiune aparuta): constatare si reparatie. 
 Revizie la 12 luni si curatare calcar la 3 luni de zile datorita 
faptului ca echipamentul este vechi, cu utilizare intensa de 8 
ore / zi - in mod normal cu 3 ore pe zi si pentru ca utilizeaza 
tensiuni foarte mari cu risc ridicat de electrocutare 
Revizie la 12 luni de zile consta in: curatare chimica a 
distilatoarelor, verificarea contactelor electrice, verificarea 
separatorilor de izolare, etc  
Sa furnizeze piesele de schimb recomandate de producator 
Sa asigure garantie pentru interventie si pentru piese de 
schimb pentru minim 6 luni de zile 
Sa intocmeasca Raport de service pentru fiecare interventie. 
Sa se deplaseze la sediul echipamentului intre orele 8.30-
14.30. 
Timp de interventie maxim 12 ore. 
Firma de service sa fie autorizata de MINISTERUL SANATATII 
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pentru service categorie echipament   si sa aiba personal 
certificat de formare profesionala de la institutie independenta 
de producator sau producator pentru  efectuare service. 

5 Autoclav Stab 17, 
2004 
INV 20724 
Producator Caloris 
România 
Autoclav Stab 17, 
2004 
INV 20725 
Producator Caloris 
România 
Autoclav Stab 17, 
2004 
INV 20726 
Producator Caloris 
România 
Autoclav vertical 
Raypa, 2009 
SN 36405 
 

50421000-2 Interventie la cerere ( remedierea defectiunilor accidentale 
si/sau orice alta defectiune aparuta): constatare si reparatie. 
Revizie la 12 luni si verificare la fiecare 3 luni de zile conform 
Ordinului nr 961/2016 . art 47 si prezinta risc, sunt depasite 
moral si fizic. 
Revizie la 12 luni de zile consta in: verificare temperature si 
presiune cu Data Loger, verificare etanseitate usi, verificarea 
electrosecuritatii. 
Se vor verifica supapele de siguranta 1/an, conform normelor 
ISCIR (suplimentar reviziei si verificarilor la 3 luni de zile). 
Sa furnizeze piesele de schimb recomandate de producator. 
Sa asigure garantie pentru interventie si pentru piese de 
schimb pentru minim 6 luni de zile 
Sa intocmeasca Raport de service pentru fiecare interventie. 
Sa se deplaseze la sediul echipamentului intre orele 8.30-
14.30. 
Timp de interventie maxim 12 ore. 
Firma de service sa fie autorizata de MINISTERUL SANATATII 
pentru service categorie echipament   si sa aiba personal 
certificat de formare profesionala de la institutie independenta 
de producator sau producator pentru  efectuare service. Firma 
sa fie autorizata ISCIR. 

6 Spectrocolorimetru, 
1971 
SN TIPMK 6-6 Nr 24-
837 
Producator Karlzeiss 
Jena, Germania 
 

50421000-2 Interventie la cerere ( remedierea defectiunilor accidentale 
si/sau orice alta defectiune aparuta): constatare si reparatie. 
Revizie la 12 luni de zile consta in: calibrare, verificarea sursei 
de alimentare si a sursei de ilumint. 
Sa furnizeze piesele de schimb recomandate de producator 
Sa asigure garantie pentru interventie si pentru piese de 
schimb pentru minim 6 luni de zile 
Sa intocmeasca Raport de service pentru fiecare interventie. 
Sa se deplaseze la sediul echipamentului intre orele 8.30-
14.30. 
Timp de interventie maxim 12 ore. 
Firma de service sa fie autorizata de MINISTERUL SANATATII 
pentru service categorie echipament   si sa aiba personal 
certificat de formare profesionala de la institutie independenta 
de producator sau producator pentru  efectuare service. 

7 Termostat Incucell 
111, 2004 
SN 000724/10000 
Producator Brnenska 
Medicinska Technika 
Termostat Incucell 
55, 2004 
SN 000722/10000 
Producator Brnenska 
Medicinska Technika 
Termostat ITM, 1971 
SN 256/65 
ITM Timişoara 
Termostat ITM, 1971 
SN 256/64 
ITM Timişoara 

50421000-2 Interventie la cerere ( remedierea defectiunilor accidentale 
si/sau orice alta defectiune aparuta): constatare si reparatie. 
Revizie la 12 luni si verificare cu data logger la 6 luni  deoarece 
prezinta risc, are peste 15 ani, e depasit moral si fizic.  
Revizie la 12 luni de zile consta in: verificare electrosecuritate, 
verificare temperature cu termometru digital etalonat si a 
etansietatilor usii. 
Sa furnizeze piesele de schimb recomandate de producator 
Sa asigure garantie pentru interventie si pentru piese de 
schimb pentru minim 6 luni de zile 
Sa intocmeasca Raport de service pentru fiecare interventie. 
Sa se deplaseze la sediul echipamentului intre orele 8.30-
14.30. 
Timp de interventie maxim 12 ore. 
Firma de service sa fie autorizata de MINISTERUL SANATATII 
pentru service categorie echipament   si sa aiba personal 
certificat de formare profesionala de la institutie independenta 
de producator sau producator pentru  efectuare service. 

8 Densimat, Tip DEN-1, 
2010 
SN 050102-1010-0250 
Producator Biosan Ltd 
 

50421000-2  Interventie la cerere ( remedierea defectiunilor accidentale 
si/sau orice alta defectiune aparuta): constatare si reparatie. 
Revizie la 12  luni de zile consta in: calibrare, verificarea 
susrsei de alimentare. 
Sa furnizeze piesele de schimb recomandate de producator 
Sa asigure garantie pentru interventie si pentru piese de 
schimb pentru minim 6 luni de zile 
Sa intocmeasca Raport de service pentru fiecare interventie. 
Sa se deplaseze la sediul echipamentului intre orele 8.30-
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14.30. 
Timp de interventie maxim 12 ore. 
Firma de service sa fie autorizata de MINISTERUL SANATATII 
pentru service categorie echipament   si sa aiba personal 
certificat de formare profesionala de la institutie independenta 
de producator sau producator pentru  efectuare service. 

9 Agitator Vortex, 2006 
SN 39910 
Producator Velp 
Scientifica SRL, Italia 
 

50421000-2  Interventie la cerere ( remedierea defectiunilor accidentale 
si/sau orice alta defectiune aparuta): constatare si reparatie. 
Revizie la 12  luni de zile consta in: curatare si gresarea partilor 
mobile, verificarea electrosecuritatii 
Sa furnizeze piesele de schimb recomandate de producator 
Sa asigure garantie pentru interventie si pentru piese de 
schimb pentru minim 6 luni de zile 
Sa intocmeasca Raport de service pentru fiecare interventie. 
Sa se deplaseze la sediul echipamentului intre orele 8.30-
14.30. 
Timp de interventie maxim 12 ore. 
Firma de service sa fie autorizata de MINISTERUL SANATATII 
pentru service categorie echipament   si sa aiba personal 
certificat de formare profesionala de la institutie independenta 
de producator sau producator pentru  efectuare service. 

10 Etuva Binder, 2009 
SN 09-11128 
Producator Binder 
 

50421000-2  Interventie la cerere ( remedierea defectiunilor accidentale 
si/sau orice alta defectiune aparuta): constatare si reparatie. 
Revizie la 12 luni si verificare la fiecare 3 luni de zile conform 
Ordinului nr 961/2016 . art 47 si prezinta risc, e depasita moral 
si fizic.  
Revizie la 12  luni de zile consta in: verificare temperatura cu 
termomertru digital etalonat, verificare electrosecuritate si 
etanseitati. 
Sa furnizeze piesele de schimb recomandate de producator 
Sa asigure garantie pentru interventie si pentru piese de 
schimb pentru minim 6 luni de zile 
Sa intocmeasca Raport de service pentru fiecare interventie. 
Sa se deplaseze la sediul echipamentului intre orele 8.30-
14.30.Timp de interventie maxim 12 ore. 
Firma de service sa fie autorizata de MINISTERUL SANATATII 
pentru service categorie echipament   si sa aiba personal 
certificat de formare profesionala de la institutie independenta 
de producator sau producator pentru  efectuare service. 

11 Centrifuga Hettich 40 
locuri, 2009 
SN 0007431 
Producator Nitech  
Zentrifugen 
Centrifuga Hettich 28 
locuri, 2009 
SN 0007309 
Producator Nitech  
Zentrifugen 
Centrifuga Hettich 8 
locuri, 2009 
SN 0090680 
Producator Nitech  
Zentrifugen 
Centrifuga Gemmy 
PLC-03,2012 
SN 113013 
Producator Gemmy 
Industrial Corp, 
Taiwan 

50421000-2  Interventie la cerere ( remedierea defectiunilor accidentale 
si/sau orice alta defectiune aparuta): constatare si 
reparatie.revizie la 12 luni si verificare acuratete rotatii pe minut 
la 6 luni- echipament depasit moral si fizic, foarte utilizat care 
atrage praful. 
Revizie la 12 luni de zile consta in: verificare turatie, curatare 
suport eprubete si verificare sistem de alimentare. 
Sa furnizeze piesele de schimb recomandate de producator. 
Sa asigure garantie pentru interventie si pentru piese de 
schimb pentru minim 6 luni de zileSa intocmeasca Raport de 
service pentru fiecare interventie.Sa se deplaseze la sediul 
echipamentului intre orele 8.30-14.30. 
Timp de interventie maxim 12 ore. 
Firma de service sa fie autorizata de MINISTERUL SANATATII 
pentru service categorie echipament   si sa aiba personal 
certificat de formare profesionala de la institutie independenta 
de producator sau producator pentru  efectuare service. 

12 Ph-metru - 1 bucata 
SN SN 1542710305 
Producator Ohaus 
Corporation, USA 
 

50421000-2 Interventie la cerere ( remedierea defectiunilor accidentale 
si/sau orice alta defectiune aparuta): constatare si reparatie. 
Revizie la 12  luni de zile consta in: verificarea susrsei de 
alimentare si calibrare cu solutii de etalonare. 
Sa furnizeze piesele de schimb recomandate de producator 
Sa asigure garantie pentru interventie si pentru piese de 
schimb pentru minim 6 luni de zile 
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Sa intocmeasca Raport de service pentru fiecare interventie. 
Sa se deplaseze la sediul echipamentului intre orele 8.30-
14.30. 
Timp de interventie maxim 12 ore. 
Firma de service sa fie autorizata de MINISTERUL SANATATII 
pentru service categorie echipament   si sa aiba personal 
certificat de formare profesionala de la institutie independenta 
de producator sau producator pentru  efectuare service. 

13 Analizor automat 
pentru determinarea 
VSH, Roller 20 PN, 
2016 
SN R20859 
Producator Alifax, 
Italia, 

50421000-2  
Revizie la 12 luni de zile sau la 30.000 de probe, cu asigurarea 
de catre firma a kit-ului original de revizie.  
Calibrare latex cu calibratori specifici analizorului; 
Curatare sistem fluidic; 
Verificare parametrii optici; 
Rulare control latex cu control specific analizorului; 
Verificare tehnica; 
Si/sau orice alta defectiune aparuta. 
Se va respecta planul de mentenanta al producatorului. 
Interventie la cerere ( remedierea defectiunilor accidentale 
si/sau orice alta defectiune aparuta), constatare si reparatie. 
Sa asigure piesele de schimb recomandate de producator 
Sa intocmeasca Raport de service pentru fiecare interventie.  
Sa se deplaseze la sediul echipamentului intre orele 8.30-
14.30. 
Timp de interventie maxim 24 ore. 
Piesa de schimb sa aiba garantie de minim 6 luni si sa aiba 
certificat de conformitate de la producator. 
Firma de service sa fie autorizata de MINISTERUL SANATATII 
pentru service categorie echipament   si sa aiba personal 
certificat de formare profesionala de la institutie independenta 
de producator sau producator pentru  efectuare service. 

14 Analizor toxicologic 
Architect 
ci4100,2016 
 SN 
C402103/I1SR60336 
 Producator: Abbott 

50421000-2  
Revizie la 12 luni de zile, cu furnizarea de catre firma a kit-ului 
de revizie, inclus in contract. 
Se efectueaza procedurile de intretinere preventive conform 
specificatiilor producatorului pentru ambele module. Se va 
respecta planul de mentenanta al producatorului. 
 
 Urmatoarea lista contine acele piese care trebuiesc inlocuite 
obligatoriu in cadrul intretinerilor trimestriale (de catre 
personalul laboratorului) si anuale (de catre echipa de service)  
 

 Componenta  Cantitate/an  Frecventa  
Filter, Buffer  1  Anual  
Probe, Wash Zone  3  Anual  
Probe 
(Sample/Reagent)  

1  Anual  

Tubing/Sensor, 
Temp, WZ  

3  Anual  

Wash Cup Baffle  1  Trimestrial  
 

Componenta Cantitate/an Frecventa 
1 mL Syringe 4 Trimestrial 
ICT Reference Solution Check 
V l  

4 Trimestrial 
Source Lamp 4 Trimestrial 

 Cuvette Dry Tip 2 Anual 
Reagent Syringe O-ring 2 Anual 
Reagent Syringe Seal Tip # 1 2 Anual 
Reagent Syringe Seal Tip # 2 2 Anual 
Sample Probe 1 Anual 
Sample/Wash Solution Syringe O-
i  

2 Anual 
Sample/Wash Solution Syringe 
S l Ti  #1 

2 Anual 
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Sample/Wash Solution Syringe 
S l Ti  #2 

2 Anual 
Poppet Valve Set 2 Anual 
Cuvette Wiper 1 Anual 
Ref/Wash Solution Line Filter 1 Anual 

 
 
Urmatoarea lista contine acele piese considerate consumabile 
care trebuiesc inlocuite la cerere sau la nevoie atunci cand se 
deterioreaza ori devine contaminat si nu se poate decontamina 
fara sa piarda proprietatile calitative: 
 

Componenta  Frecventa  
Sensor, Level, Buffer  La nevoie  
Sensor, Level, Trigger  La nevoie  
Sensor, Level, Pre-
Trigger  

La nevoie  

Tubing, Wash Buffer 
Transfer  

La nevoie  

Wash Buffer Preparation 
Container  

La nevoie  

Buffer outlet assembly  La nevoie  
Card cage/SCC door filter  La nevoie  
Card cage filter  La nevoie  
Internal Decon Extension 
Tubing/Cable Kit  

La nevoie  

Bar Code Calibration Tool  La nevoie  
Carrier Calibration Tool  La nevoie  
Reagent carriers  La nevoie  
Liquid Waste Container  La nevoie  
External Waste Pump  La nevoie  
Sample Carriers  La nevoie  
English Keyboard (black)  La nevoie  
Monitor - Touchscreen 
LCD (dark gray)  

La nevoie  

Mouse (black)  La nevoie  
Network HUB (USB 
Powered)  

La nevoie  

Bar Code Scanner  La nevoie  
Printer (220V)  La nevoie  
Architect SCC CPU 
(Calculator)  

La nevoie  

Effecta UPS MH3000  La nevoie  
 

Componenta Frecventa 
20 mL reagent Cartridge Adaptor La nevoie 
Cuvette Pair Replacement Set La nevoie 
ICT Probe La nevoie 
Mixer La nevoie 
Reagent Probe La nevoie 
Reagent Probe Tubing, c4000 La nevoie 
Sample Probe Tubing, c4000 La nevoie 
Sample Wash Solution Carrier La nevoie 
Large Cartridge Segment, Inner La nevoie 
Large Cartridge Segment, Outer La nevoie 
Large Cartridge Segment, Outer 
(T t) 

La nevoie 
Small Cartridge Segment, Inner La nevoie 
Small Cartridge Segment, Outer La nevoie 
Small Cartridge Segment, Inner 
(T t) 

La nevoie 
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Cuvette Segment (c4000) La nevoie 
External Waste Pump La nevoie 
High Concentration Waste Bottle La nevoie 
High Concentration Float Switch 
C bl  

La nevoie 
Sample Carriers La nevoie 
English Keyboard (black) La nevoie 
Monitor - Touchscreen LCD 
(d k ) 

La nevoie 
Mouse (black) La nevoie 
Network HUB (USB Powered) La nevoie 
Bar Code Scanner La nevoie 
Printer (220V) La nevoie 
Architect SCC CPU (Calculator) La nevoie 
Effecta UPS MH3000 La nevoie 

Aceste liste cu piesele de mentenanta si consumabile se 
regasesc in manualul de operare in Appendix D. 
De asemenea intra in sarcina personalului autorizat, sa 
efectueze:  
- Upgrade-urile necesare si  
- Updatarea obligatorie a TSB (Buletin Suport Tehnic)  
 
 
Interventie la cerere ( remedierea defectiunilor accidentale 
si/sau orice alta defectiune aparuta): constatare si reparatie. 
Sa asigure piesele de schimb recomandate de producator 
Sa intocmeasca Raport de service pentru fiecare interventie.  
Sa se deplaseze la sediul echipamentului intre orele 8.30-
14.30. 
Timp de interventie maxim 24 ore. 
Piesa de schimb sa aiba garantie de minim 6 luni si sa aiba 
certificat de conformitate de la producator. 
Firma de service sa fie autorizata de MINISTERUL SANATATII 
pentru service categorie echipament   si sa aiba personal 
certificat de formare profesionala de la institutie independenta 
de producator sau producator pentru  efectuare service. 

15 Ionometru Normalyte 
600,2015 
SN 0370323150025 
Producator: Germania, 
Norma Diagnostika 
GmbH, 

50421000-2  
Revizie la 12 luni de zile sau la 30.000 de probe, cu asigurarea 
de catre firma a kit-ului original de revizie.  
Revizia consta in : 
Curățare analizor 
Înlocuire tub pompă peristaltică 
Înlocuirea tubulaturii sistemului de lichide 
Verificarea stării electrozilor, verificarea nivelului soluțiilor de 
umplere 
Verificarea acului, curățarea acestuia 
Verificarea, curățarea ansamblului de acționare ac 
Verificarea valvei 
Verificarea conexiunilor 
Testare analizor in funcțiune 
Respecta planul de mentenanta al producatorului. 
Interventie la cerere ( remedierea defectiunilor accidentale 
si/sau orice alta defectiune aparuta): constatare si reparatie. 
Sa asigure piesele de schimb recomandate de producator 
Sa asigure garantie pentru interventie si  pentru piesele de 
schimb pentru minim 6 luni de zile 
Sa intocmeasca Raport de service pentru fiecare interventie. 
Sa se deplaseze la sediul echipamentului intre orele 8.30-
14.30. 
Timp de interventie maxim 24 ore. 
Firma de service sa fie autorizata de MINISTERUL SANATATII 
pentru service categorie echipament   si sa aiba personal 
certificat de formare profesionala de la institutie independenta 
de producator sau producator pentru  efectuare service. 
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16 Statie de purificat 
apa Nature Watter,  
SN NW RO50 
Yuyao Yadong  Plastic 
Co  LTD, China, 2015 
 Statie de purificat 
apa TKA, 2009 
SN  7198/09 
 

50421000-2  Interventie la cerere ( remedierea defectiunilor accidentale 
si/sau orice alta defectiune aparuta): constatare si reparatie. 
Revizie la 6 luni de zile consta in : schimbare filtre pretratare si 
verificare/ schimbare membrane ; verificare permeat; verificare 
conductivitate apa pura;  verificarea  tubulaturei statiei si a 
componentelor electrice. 
Sa asigure piesele de schimb recomandate de producator 
Sa asigure garantie pentru interventie si piese de schimb 
pentru minim 6 luni de zile 
Sa intocmeasca Raport de service pentru fiecare interventie 
.Sa se deplaseze la sediul echipamentului intre orele 8.30-
14.30. 
Timp de interventie maxim 12 ore. 
Firma de service sa fie autorizata de MINISTERUL SANATATII 
pentru service categorie echipament   si sa aiba personal 
certificat de formare profesionala de la institutie independenta 
de producator sau producator pentru  efectuare service. 

17 Statie de purificat 
apa Millipore 15 

50421000-2  Interventie la cerere ( remedierea defectiunilor accidentale 
si/sau orice alta defectiune aparuta): constatare si reparatie. 
Revizie la 6 luni de zile consta in : schimbare filtre pretratare si 
verificare/ schimbare membrane ; verificare permeat; verificare 
conductivitate apa pura;  verificarea  tubulaturei statiei si a 
componentelor electrice. 
Sa asigure piesele de schimb recomandate de producator 
Sa asigure garantie pentru interventie si piese de schimb 
pentru minim 6 luni de zile 
Sa intocmeasca Raport de service pentru fiecare interventie 
.Sa se deplaseze la sediul echipamentului intre orele 8.30-
14.30. 
Inginerul de service sa completeze Fisa  de Interventie la 
fiecare operatiune efectuata. 
Timp de interventie maxim 12 ore. 
Firma de service sa fie autorizata de MINISTERUL SANATATII 
pentru service categorie echipament   si sa aiba personal 
certificat de formare profesionala de la institutie independenta 
de producator sau producator pentru  efectuare service. 

 
 

 
ECHIPAMENTE MEDICALE  radiologie Lot 18-20 
 
 
Nr 
crt  

Denumire dispozitiv  Cerinte  

18 INSTALATIE 
RADIOLOGICA FIXA DE 
TOMOGRAFIE 
COMPUTERIZATA TIP: 
SOMATOM EMOTION 16 
 
+STATIE DE 
ACHIZITIE+STATIE 
REZULTATE, 
PRELUCRARE IMAGINI 
TIP: SYNGOVIA SIEMENS 
 
SN: 78582, NR. INV: 26546 

50421200-4 - verificari si revizii periodice a parametrilor de functionare 
conform legislatiei in vigoare si a planului de mentenanta 
recomandat de producator: semestrial respectiv anual; 
- evaluarea parametrilor definitorii de securitate si de 
performanta, prin examinare si testare; 
- calibrari si teste de calitate a imaginilor; 
- actualizari de software si hardware; 
- emiterea unui raport de constatare si, dupa caz, 
recomandarea inlocuirii, a pieselor sau subansamblelor 
defecte sau uzate peste limitele normale; 
- emiterea unui buletin de verificare periodica, in baza 
caruia echipamentul medical poate fi utilizat; 
- interventii pentru diagnosticare si reparatii la cerere cu 
emiterea unui raport de service; 
- interventie la solicitarea beneficiarului, cu timp de 
raspuns la sesizare de: 
 - maxim 2 ore prin suport telefonic la orice 
solicitare pentru diagnosticarea si repararea 
echipamentului; 
 - maxim 24 ore, fizic, la locatie, la orice solicitare 
pentru diagnosticarea echipamentului; 
- activitati de montare, demontare, punere in functiune 
parti componente si piese de schimb ale echipamentului, 
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ca urmare a unei constatari, in numar si volum orar 
nelimitat; 
- reglaje si testari dupa fiecare interventie (cu sau fara 
inlocuire de componente) conform documentatiei tehnice 
a echipamentului medical; 
- reparatiile la cerere vor fi incluse in contract, in numar si 
volum orar nelimitat si vor fi executate la sediul autoritatii 
contractante; 
- reviziile tehnice se vor programa de comun acord;  
- prestatorul asigura garantie pentru interventie si piese 
de schimb, conform legislatiei in vigoare; 
- firma de service pentru interventia asupra 
echipamentului medical trebuie sa fie autorizata de 
producator sau, dupa caz, de CNCAN si trebuie sa aiba 
personal calificat si certificat in acest scop. 

19 INSTALATIE 
RADIOLOGICA FIXA CU 
UN POST DE GRAFIE, 
DIGITALA, TIP: MULTIX 
FUSION 
 
SN: 1075, NR. INV: 26582 

50421200-4 - verificari si revizii periodice a parametrilor de functionare 
conform legislatiei in vigoare si a planului de mentenanta 
recomandat de producator: semestrial respectiv anual; 
- evaluarea parametrilor definitorii de securitate si de 
performanta, prin examinare si testare; 
- calibrari si teste de calitate a imaginilor; 
- actualizari de software si hardware; 
- emiterea unui raport de constatare si, dupa caz, 
recomandarea inlocuirii, a pieselor sau subansamblelor 
defecte sau uzate peste limitele normale; 
- emiterea unui buletin de verificare periodica, in baza 
caruia echipamentul medical poate fi utilizat; 
- interventii pentru diagnosticare si reparatii la cerere cu 
emiterea unui raport de service; 
- interventie la solicitarea beneficiarului, cu timp de 
raspuns la sesizare de: 
 - maxim 2 ore prin suport telefonic la orice 
solicitare pentru diagnosticarea si repararea 
echipamentului; 
 - maxim 24 ore, fizic, la locatie, la orice solicitare 
pentru diagnosticarea echipamentului; 
- activitati de montare, demontare, punere in functiune 
parti componente si piese de schimb ale echipamentului, 
ca urmare a unei constatari, in numar si volum orar 
nelimitat; 
- reglaje si testari dupa fiecare interventie (cu sau fara 
inlocuire de componente) conform documentatiei tehnice 
a echipamentului medical; 
- reparatiile la cerere vor fi incluse in contract, in numar si 
volum orar nelimitat si vor fi executate la sediul autoritatii 
contractante; 
- reviziile tehnice se vor programa de comun acord;  
- prestatorul asigura garantie pentru interventie si piese 
de schimb, conform legislatiei in vigoare; 
- firma de service pentru interventia asupra 
echipamentului medical trebuie sa fie autorizata de 
producator sau, dupa caz, de CNCAN si trebuie sa aiba 
personal calificat si certificat in acest scop. 
 

20 INSTALATIE FIXA DE RX-
DIAGNOSTIC CU UN POST 
GRAFIE, DIGITALA, TIP: X 
TWIN 
 
SN: S1050069/2015, NR. 
INV: 26932 

50421200-4 - verificari si revizii periodice a parametrilor de functionare 
conform legislatiei in vigoare si a planului de mentenanta 
recomandat de producator: semestrial respectiv anual; 
- interventii la cerere; 
- evaluarea parametrilor definitorii de securitate si de 
performanta, prin examinare si testare; 
- calibrari si teste de calitate a imaginilor; 
- actualizari de software si hardware; 
- emiterea unui raport de constatare si, dupa caz, 
recomandarea inlocuirii, a pieselor sau subansamblelor 
defecte sau uzate peste limitele normale; 
- emiterea unui buletin de verificare periodica, in baza 
caruia echipamentul medical poate fi utilizat; 
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- reviziile tehnice se vor programa de comun acord; 
- firma de service pentru interventia asupra 
echipamentului medical trebuie sa fie autorizata de 
producator sau, dupa caz, de CNCAN si trebuie sa aiba 
personal calificat si certificat in acest scop. 

 
 
 
  Bioinginer Codrina Ciubotaru   Sef Radiologie Dr. Macsim Elena 
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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 publice, 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. 
 

• Ec. Corneliu Mihai – Manager interimar,  
• Ec. Alina Maria Vrabie – Dir. financiar contabil,  
• Ref. Dogaru Alina Nicoleta – Sef Serviciu APAT – Presedinte Comisie de evaluare 
• Pinzaru Lacramioara – Inginer - membru Comisie de evaluare 
• Alina Irod - Economist – membru Comisie de evaluare 
• Nistor Cristina - Referent – membru supleant Comisie de evaluare 
• Nedelcu Irina – Referent - membru Comisie de evaluare 
• Fotache Mihaela – referent – membru Comisie evaluare 
• Bioing. Gianina Artin- membru Comisie de evaluare tehnica 
• Bioing. Belu Alina- membru Comisie de evaluare tehnica 
• Bioing. Ciubotaru Codrina Maria- membru Comisie de evaluare tehnica 
• Fizician Nedea Ioana Diana- membru Comisie de evaluare tehnica 
• Macsim Elena- membru Comisie de evaluare tehnica 
• Popovici Doinita- membru Comisie de evaluare tehnica 

 
 
                                                                                      
 
 

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 
 

U.M. Nr. 
aparate 

tarif 
revizie/aparat  

Tarif orar 
/interventie/aparat 

Valoare lei 
fara TVA 

0 1 2 3 4 5 6=3x(4+5) 

       

 
 
 
 
 
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 servicii  Nr 
 
Preambul 
In temeiul Legii 98/19.05.2016 privind achiziţiile publice,  
 între 
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 ec. Corneliu Mihai, functia de Manager 
interimar si EC. ALINA VRABIE, functia de Director Financiar-Contabil, în calitate de ACHIZITOR, pe de o 
parte, 
 şi 
S.C.. ……………………………………………….., str. …………………., nr……….,   tel./fax ………………….., nr. 
inmatriculare ……………………………, c.u.i. ………………………, cont Trezorerie 
…………………………………………., reprezentata prin ………………………..., functia ……………………………,  
în calitate de prestator, pe de altă parte  
 
2. Definiţii 
2.1. – În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel : 
a. prezentul contract şi toate anexele sale; 
b. achizitor şi prestator – părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. preţul contractului – preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea 
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract ; 
d. servicii – activităţile a căror prestare face obiectul contractului ; 
e. produse – echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice bunuri cuprinse în anexa/anexele la 
prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza în legătură cu serviciile prestate conform 
contractului; 
f. 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 rmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci 
enunţiativă. Nu este considerată forţa majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din părţi; 
g. zi – zi calendaristică; an 365 zile. 
 
3. Interpretare 
3.1. – În prezentul contract cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de 
plural şi viveversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. – Termenul ”zi”  ori  ”zile”  sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specific ă în 
mod diferit. 
 

Clauze  obligatorii 
 
4. Obiectul principal al contractului 
4.1. - Prestatorul se obligă să presteze Servicii de reparare şi intreţinere aparatura medicala în conformitate cu 
obligaţiile asumate prin  prezentul contract. 
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate. 

 
5. Preţul  contractului 
5.1. - Preţul convenit  pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de ........... lei 
FTVA, ......... lei cu TVA, valoare TVA .......... lei. 
 
6. Durata contractului  
6.1. - Durata prezentului contract este de ...... luni, începând de la data de ......... 
6.2. - Prezentul contract încetează să producă efecte la data de ........... 
 
7. Executarea contractului – nu este cazul 
7.1. – Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie la data de ............. 
 

http://www.sfmaria-iasi.ro/
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8. Documentele contractului 
8.1. - Documentele contractului, care fac parte integranta din contract, sunt : 

a) Anexa – Tabel cu specificarea aparatelor medicale (loturile) atribuite spre servisare; 
b) Propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
c) Caietul de sarcini; 
d) Fişa de date a achiziţiei. 

 
9. Obligaţiile principale ale prestatorului 
9.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau  performanţele prezentate în propunerea 
tehnică, anexa la contract. 
9.2. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu informatiile prezentate în propunerea tehnică 
si conform comenzilor transmise. 
9.3. - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva  oricăror : 
i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala  legate de 
echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate; si  
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de 
incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.  
 
10. Obligaţiile principale ale achizitorului 
10.1. – Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate în termenul convenit. 
10.2. - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul convenit, si care este de 60 de zile 
de la data primirii facturii. 
10.3. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevăzute 
convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de 
plata la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va 
relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 
 
11. Sancţiuni pentru neândeplinirea culpabilă  a obligaţiilor 
11.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile prin contract, 
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală de 0,03% din contravaloarea obligatiei scadente si neexecutate pentru fiecare zi calendaristica de 
intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 
11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei 
convenite,  atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 
0,03% din plata neefectuata pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a 
obligatiilor. Cuantumul penalitatilor se poate negocia de catre partile contractante. 
11.3. - Nerespectarea obligaţiilor  asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi 
repetat dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-
interese. 
11.4. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată 
prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu 
prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru  partea din contract  îndeplinită până la data 
denunţării unilaterale a contractului. 
 

Clauze  specifice 
 

12. Garanţia de bună execuţie a contractului – nu este cazul 
12.1. - Garantia de buna executie a contractului subsecvent, se constituie in situatia in care valoarea fara 
TVA -Valoarea acesteia este de 5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent cf. art. 39 alin. (3) si alin. 
(4) din HG 395/2016; Garantia de buna executie se constituie in conformitate cu art. 40 din HG 395/2016.. 
12.2. - Achizitorul  se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a 
contractului numai după ce prestatorul a făcut dovada constituirii  garanţiei de bună execuţie. 
12.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, 
dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin 
prezentul contract.  Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună 
execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizînd totodată obligaţiile care nu au 
fost respectate. 
12.4. - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 30 de zile de la îndeplinirea 
obligaţiilor asumate. 
12.5. - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 
 
13. Alte responsbilităţi  ale prestatorului 
13.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
  (2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, 
materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si 
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pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate 
deduce in mod rezonabil din contract.  
13.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu graficul de prestare 
convenit.Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat 
si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. 
13.3.- Prestatorul raspunde de respectarea normelor de sanatate si securitate in munca, a normelor PSI, pentru 
personalul propriu si a persoanelor carora le-a permis accesul in perimetrul de lucru, precum si de orice 
accident produs in incinta acestuia. 
  
14. Alte responsabilitati ale achizitorului  
14.1. - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a 
cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului.  
 
15. Receptie si verificari  
15.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 
prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.  
15.2. - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia 
de a notifica, in scris, prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.  
    
16. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare  
16.1. - Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la primirea 
ordinului de incepere a contractului.  
16.2. - Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi 
terminata intr-o perioada stabilita in graficul de prestare trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen 
care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.  
16.3. - Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are 
obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului.  
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin act 
aditional.  
16.4. - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere 
in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.  
 
   17. Ajustarea pretului contractului 
   17.1. - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in propunerea 
financiara, anexa la contract.  
   17.2. - Pretul contractului nu se ajusteaza. 
  
   18. Amendamente 
    18.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale 
legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.  
 
19. Forta majora  
19.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.  
19.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, 
pe toata perioada in care aceasta actioneaza.  
 
20. Soluţionarea litigiilor 
20.1. - Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea 
contractului.  
20.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in 
mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele 
judecatoresti din Romania. 
 
21. Limba care guverneaza contractul 
 21.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.  
 
22. Comunicari 
 22.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa 
in scris.  
         - (2)  Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.  
22.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii 
in scris a primirii comunicarii.  
 
23. Legea aplicabila contractului  
23.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.  
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 Partile au inteles sa incheie astazi, .................., prezentul contract în doua exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte.  
    

        ACHIZITOR                PRESTATOR 
 
    Manager interimar       DIRECTOR GENERAL 
Ec. Corneliu Mihai 

 
 

          Director financiar – contabil, 
                      Ec. Alina Vrabie 

 
 

                  Consilier juridic, 
                   Diana Cardas 
 
 
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii 
 şi legalităţii în solidar cu întocmitorul înscrisului  
               Şef Serviciu A.P.AT, 

Ref. Dogaru Nicoleta 
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