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

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
SPITAL ORASENESC TARGU BUJOR
Adresa postala: Strada Eremia Grigorescu, Nr. 97, Localitatea Târgu Bujor, Judetul Galati, Localitatea: Targu Bujor, Cod postal: 805200, Romania, Punct
(e) de contact: Gheonea Victoria, Tel. +40 236340577, In atentia: Gheonea Victoria, Email: victoriagheonea@yahoo.com, spitaltgbujor@yahoo.com, Fax:
+40 0236340985, Adresa internet (URL): www.spitaltgbujor.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3

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

Activitate (Activitati)
- Sanatate

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
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II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Achizitia unei instalatii de sterilizare automata si a unui sterilizator cu aer cald (etuva)

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Strada Eremia Grigorescu, Nr. 97, Localitatea Târgu Bujor, Judetul Galati
Codul NUTS: RO224 - Galati

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia unei instalatii de sterilizare automata si a unui sterilizator cu aer cald (etuva), inclusiv serviciile asociate: transportul produselor la
sediul autoritatii contractante, instalarea si punerea în functiune a produselor si instruirea personalului utilizator.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33191100-6 Sterilizator (Rev.2)
51000000-9 Servicii de instalare (cu exceptia programelor software) (Rev.2)
79633000-0 Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)

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

II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
a)Instalatie de sterilizare automata – 1 bucata;
b)Sterilizator cu aer cald (etuva) – 1 bucata;
c)Servicii asociate – transport, instalare si instruire
în conformitate cu specificatiile din caietul de sarcini anexat.
Valoarea estimata fara TVA: 185,483.87 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

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

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

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
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Cuantumul garantiei de participare este de 1% din valoarea estimata a contractului, respectiv 1.855 Lei.
[1]Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate
bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta în original, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire.
[2]Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de
la data limita stabilita de primire a ofertelor.
[3]În conformitate cu Legea nr. 346/2004, IMM-urile beneficiaza de reducere de 50%. În acest sens se va prezenta o declaratie pe proprie
raspundere privind încadrarea în categoria IMM-urilor.
[4]Garantia trebuie sa fie irevocabila.
[5]Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa:
a)conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat; sau
b)neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
[6]Mod de constituire:
a) Scrisoare de garantie emisa în conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari. Instrumentul de garantare va respecta
Formularul nr. 11, din Sectiunea Formulare;
b)Ordin de plata în contul autoritatii contractante: IBAN RO60TREZ3085041XXX000054, Trezoreria Tg. Bujor.

III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da
Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea fara TVA a contractului si va fi constituita în oricare din formele prevazute de
art. 90, alin. (1) – (3) din HG nr. 925/2006.
[1]În cazul în care garantia de buna executie se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, se vor avea în
vedere prevederile HG 1045/2011.
[2]În conformitate cu Legea nr. 346/2004, IMM-urile beneficiaza de reducere de 50%. În acest sens se va prezenta o declaratie pe proprie
raspundere privind încadrarea în categoria IMM-urilor.
[3]Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie a contractului va fi cel putin egala cu durata contractului.
[4]Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie în conditiile prevazute la art. 92, alin. (4) din HG nr.
925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii (accize) si buget Consiliul Local

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

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

III.1.5) Legislatia aplicabila
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
c)Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2007, cu modificarile si
completarile ulterioare
d)Hotarârea Guvernului nr. 921/2011
e)Hotarârea Guvernului nr. 1037/2011
f)Ordinul ANRMAP nr. 509/2011
g)Ordinul ANRMAP nr. 302/2011
h)Site-ul www.anrmap.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
[1]Formular nr. 2 - Declaratie privind eligibilitatea: Ofertantul nu trebuie sa se încadreze în situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de
urgenta nr. 34/2006; nerespectarea acestei solicitari atrage dupa sine excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea
contractului de achizitie publica.
[2]Formular nr. 3 - Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006: Ofertantul nu trebuie sa se
încadreze în situatia prevazuta la art. 181 din OUG nr. 34/2006; nerespectarea acestei solicitari atrage dupa sine excluderea ofertantului din
procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
[3]Formular nr. 12 - Certificat de participare cu oferta independenta. Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se
certifica faptul ca participarea sa la procedura este facuta în concordanta cu regulile de concurenta, conform Ordinului ANRMAP nr.
314/2010.
[4]Formular nr. 4 - Declaratie privind neîncadrarea în prevederile articolului 69'1 din OUG nr. 34/2006: Ofertantul nu trebuie sa se încadreze
în situatia prevazuta la art. 69'1 din OUG nr. 34/2006; nerespectarea acestei solicitari atrage dupa sine excluderea ofertantului din procedura
aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Persoanele cu functie de decizie implicate în procedura de achizitie sunt: Manager
jr. FOTEA COSTEL, Director financiar ec. GHEONEA VICTORIA, Director medical dr. MOCANU IONEL.
[5]Formular nr. 8 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura.
[6]Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat
(sanatate, pensii, somaj) - eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice; certificatul fiscal sa prezinte situatia datoriilor scadente în luna
anterioara celei în care se depun ofertele.
[7]Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale - eliberat de Primaria locala; certificatul fiscal sa prezinte situatia datoriilor scadente în
luna anterioara celei în care se depun ofertele.
Formularele solicitate la punctele [1], [2], [3], [4] si [5] se depun în original si sunt disponibile la Sectiunea Formulare. Documentele solicitate
la punctele [6] si [7] pot fi depuse în oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
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[1]Certificat constatator în original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul lizibila (semnata si stampilata de catre persoana
autorizata) emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii ofertelor de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga instanta competenta,
din care sa rezulte ca:
-domeniul de activitate al ofertantului, conform codului CAEN, corespunde obiectului procedurii;
-nu sunt înscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, sau ca societatea se afla în incapacitate de
plata.
Pentru persoane/juridice straine:
-documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta
profesionala, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident. Documentul se va prezenta în copie legalizata
sau copie conforma cu originalul (semnata si stampilata de catre persoana autorizata), anexându-se si traducerea autorizata în limba
româna.
[2]Aviz de functionare emis de catre Ministerul Sanatatii - în original, copie legalizata sau copie conform cu originalul.Aviz de functionare
emis de catre Ministerul Sanatatii - în original, copie legalizata sau copie conform cu originalul.
[3]Autorizatie ISCIR pentru montare, instalare, reparare si service Instalatie de sterilizare automata.

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

Modalitatea de indeplinire

Bilantul contabil

Ofertantul trebuie sa prezinte cel mai recent bilant contabil, vizat
si înregistrat de organele competente - în copie conform cu
originalul.

Declaratie privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani (2009, 2010 si 2011) Se solicita completarea si depunerea în original a Formularului
nr. 5 - Informatii generale, din Sectiunea Formulare.

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

Modalitatea de indeplinire

Experienta similara:
Lista a principalelor produse similare livrate în ultimii 3 ani, continând valori,
perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt
autoritati contractante sau clienti privati.
Se solicita completarea si depunerea în original a Formularului nr. 13 si
Anexa – Declaratie privind lista principalelor livrari de produse în ultimii 3 ani
din Sectiunea Formulare.

Experienta similara:
Lista a principalelor produse similare livrate în ultimii 3 ani,
continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca
acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Se solicita completarea si depunerea în original a Formularului
nr. 13 si Anexa – Declaratie privind lista principalelor livrari de
produse în ultimii 3 ani din Sectiunea Formulare.

Recomandari din partea altor beneficiari:
Cel putin una.

Recomandari din partea altor beneficiari:
Cel putin una.

Declaratie pe proprie raspundere referitoare la echipamentele tehnice si la
masurile aplicate în vederea asigurarii calitatii, precum si, daca este cazul,
la resursele de studiu si cercetare - în original.

Declaratie pe proprie raspundere referitoare la echipamentele
tehnice si la masurile aplicate în vederea asigurarii calitatii,
precum si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare în original.

Declaratie de disponibilitate din partea ofertantului cu privire la personalul
de specialitate cu anumite certificari impuse de acte normative.

Declaratie de disponibilitate din partea ofertantului cu privire la
personalul de specialitate cu anumite certificari impuse de acte
normative.

Certificari 97/43 CEE (echipamente sub presiune - generator si autoclava)în original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, semnata si
stampilata de persoana autorizata.

Certificari 97/43 CEE (echipamente sub presiune - generator si
autoclava)- în original, copie legalizata sau copie conforma cu
originalul, semnata si stampilata de persoana autorizata.

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

Modalitatea de indeplinire

Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens,
care sa ateste conformitatea produselor, identificata prin referire la
specificatii sau standarde relevante (ISO, CE sau declaratii de conformitate
- în original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, semnata si
stampilata de persoana autorizata):
Certificate SMC în conformitate cu SR EN ISO 9001/2008 si SR EN ISO
13485/2004.

Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în
acest sens, care sa ateste conformitatea produselor, identificata
prin referire la specificatii sau standarde relevante (ISO, CE sau
declaratii de conformitate - în original, copie legalizata sau copie
conforma cu originalul, semnata si stampilata de persoana
autorizata):
Certificate SMC în conformitate cu SR EN ISO 9001/2008 si SR
EN ISO 13485/2004.

III.2.4) Contracte rezervate
Nu

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

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

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

IV.1.1.b) Tipul procedurii
Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1633/08.08.2012

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

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

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
a)Propunerea tehnica preliminara se va elabora într-o forma care sa raspunda punctual solicitarilor din caietul de sarcini anexat la prezenta
documentatie.
b)Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii propunerii tehnice cu fiecare din cerintele prevazute în Caietul de sarcini.
c)În cazul în care propunerea tehnica preliminara nu respecta cerintele specificate în caietul de sarcini, aceasta va fi respinsa.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
a)Oferta financiara va fi exprimata în Lei, fara TVA, si va reprezenta valoarea totala pentru produsele si serviciile asociate solicitate. Se
solicita completarea Formularului nr. 9 - Formular de Oferta, din Sectiunea Formulare.
b)Contractul de servicii se va încheia în Lei.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Ofertantul va depune 1 exemplar original al ofertei sale.
Plicul exterior va contine în interior 3 plicuri separate, dupa cum urmeaza:
1.Primul plic marcat «Plicul nr. 1 - Documente de calificare - original»
2.Al doilea plic marcat «Plicul nr. 2 - Propunere tehnica - original»
3.Al treilea plic marcat «Plicul nr. 3 - Propunere financiara - original»
Obligatoriu toate documentele trebuie sa fie îndosariate, numerotate, stampilate si semnate pe fiecare pagina, acestea fiind însotite de un
opis.
Acolo unde este solicitat documentele vor fi semnate de catre reprezentantul autorizat sa angajeze ofertantul prin contract sau de catre
persoane împuternicite de catre acesta. Daca este cazul, ofertantul va include si o împuternicire pentru semnatarul ofertei.
Atasat plicului cu oferta se vor prezenta urmatoarele documente suplimentare:
a)Scrisoare de înaintare, completata si transmisa în original, în formatul prevazut în Formularul nr. 1 - Scrisoare de înaintare, din Sectiunea
Formulare.
b)Dovada constituirii garantiei de participare în original.
c)Împuternicirea scrisa din partea ofertantului, pentru toate persoanele desemnate sa participe la sedinta de deschidere/negociere a
ofertelor, conform Formularul nr. 10 - Împuternicire pentru participarea la sedinta de deschidere, din Sectiunea Formulare. La sedinta de
deschidere pot participa numai persoanele autorizate de catre reprezentantul ofertantului prin împuternicire (Formularul nr. 10).
Adresa la care se va depune oferta:
Spitalul Orasenesc Târgu Bujor, Strada Eremia Grigorescu, Nr. 97, Localitatea Târgu Bujor, Judetul Galati, Cod postal 805200.

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

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII
Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale este urmatoarea:
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in
vederea departajarii ofertelor.

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

Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256'2 din O.U.G. nr. 34/2006.

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