
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT 

SERVICIUL ACHIZITII, APROVIZIONARE, TRANSPORT 

Nr. 31584 din 09.11.2015 

        VIZAT 

                        MANAGER, 

                                   dr.  Lazar Ioan 

 

 

INVITATIE DE PARTICIPARE 

 

 Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte în vederea atribuirii 

prin achizitie directa a "contractului de furnizare de 

 "PATUTURI CU INCALZIRE PENTRU NOU NASCUTI" – 2 buc 

Valoarea estimata a achizitiei : 11.290,32 lei/buc 

Valoare totala fara TVA - 22.580,65 LEI, fara TVA, aprox. 5020 Euro fara TVA 

 Codul CPV: 39143116-2 – patuturi pentru copii 

 Sursa de finanţare: Fonduri Consiliul Judetean 

 Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor 

 Obiectul achizitiei directe:  "Furnizare patuturi cu incalzire pentru nou nascuti” 

 Modul de finalizare a achizitiei directe: incheierea unui contract de furnizare, cu un termen de 

furnizare maxim 20 decembrie 2015. 

Documentele de calificare solicitate 

·        - Se vor prezenta urmatoarele documente: 

1. Declaratie de IMM – daca este cazul (Formular) 

2. Propunere tehnica 

3. Propunere financiara 

4.  Declaratie privind situatia personala a ofertantului (conform formularului anexat), prin care 

sa dovedeasca ca nu se incadreaza la prevederile art. 181. 

5. Fisa de informatii generale 

6. Certificat taxe si impozite locale 

7. Certificat ORC 

8. Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani (Formular) 

9. Certificat de inregistrare fiscala (CUI) 

Forma de prezentare- certificatul se va prezenta în original sau copie lizibilă stampilata, semnata de 

către reprezentantul legal al ofertantului si continand mentiunea "conform cu originalul 

10. Cataloage/brosuri pentru produsul ofertat 

11. Certificat de conformitate CE 



12. Sistem de management al calitatii  ISO 9001:2008  sau echivalent 

Ofertanţii trebuie să-şi evalueze preţurile astfel încât preţul total al ofertei să acopere toate 

obligaţiile contractantului menţionate în specificatiile tehnice, descrise în caietul de sarcini. 

Preţurile vor fi exprimate în RON, fără TVA. Preţul ofertei este considerat  ferm exprimat, neputand 

fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a contractului. 

Criteriul de atribuire: pretul total cel mai scazut, dintre ofertele declarate admisibile. 

Oferta se va depune la urmatoarea adresa: secretariatul Spitalului  Judetean de Urgenta PIATRA 

NEAMT, Bdul Traian, nr.1-3. 

Datorita urgentei aparute , termenul maxim pentru depunerea ofertei este: 

·        3. Data limită pentru depunerea ofertei este 16.10.2015, ora 12:00 . 

·        4. Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 16.10.2015, ora 13:00, la Sediul autoritatii 

contractante, Serviciul Achizitii. 

 

 

       SEF SERVICIU AAT, 

                                                                        Jr. Elena-Gabriela MUNTEANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

           OFERTANT                                                                        Înregistrat la sediul 

............................................                                                          autoritatii contractante 

        (denumiretnume)                                                                     Nr. ........... / .................. 

 

 

 

Scrisoare de înaintare 

 
 Catre ......(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

 Ca urmare a invitatiei de participare nr. ...... din................. transmisa in SEAP de 

dumneavoastra in calitate de autoritate contractanta privind aplicarea procedurii de cerere de oferta 

pentru atribuirea contractului de  furnizare produse, 

 Noi....................................................(denumirea/numele ofertantului)  va transmitem alaturat, 

urmatoarele: 

1. Documentul .............(tipul, serie/numar, emitent) privind garantia pentru participare, în 

cuantumul si în forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia pentru elaborarea si prezentare 

ofertei; 

2. Coletul sigilat si marcat în mod vizibil, continând, în original si într-un numar de ..... copii: 

    a) oferta; 

    b) documentele care însotesc oferta; 

 

     Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele dumneavoastra. 

 

  

 

 

Data completarii...................                                                       Cu stima, 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ofertant                       

                                                                                          (semnatura autorizata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

  

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 

  

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului 
economic-peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura 
de ......................... [ se menţionează procedura] pentru achizitia 
de ........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea 
podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data], 
organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii contractante], 

declar pe proprie răspundere că:  

a)     nu am intrat in stare de faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul –
sindic; 

b)     mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data 
solicitată................. 

c)      In ultimii 2 ani mi-am indeplinit in mod corespunzator obligatiile contractuale, fapt 
care nu a produs grave prejudicii beneficiarilor acestuia. 

d)     nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea 
unei greşeli în materie profesională. 

e)     Nu prezint informatii false si prezint informatiile solicitate de catre autoritatea 
contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie. 

            Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 
de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

  

Operator economic, 

                                                                           …………………………. 

                                                                                                                                                                

                                                                        (semnatura autorizată ) 

 

 

 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 



  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 

INFORMATII GENERALE 
 

1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 
Fax: 
E-mail: 
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________________ 

       (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: 
______________________________________ 
        (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: 
______________________ 
                                                                                                                                          (adrese complete, telefon/fax, 

certificate de inmatriculare/inregistrare) 

8. Principala piata a afacerilor: 
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

_______________________________________________________________________ 
Cifra de afaceri anuala                             Cifra de afaceri anuala 

                 Anul                                                                    la 31 decembrie                                       la 31 decembrie 
                                                                                                 (mii lei)                                                (echivalent euro) 

___________________________________________________________________ 
 1. 
___________________________________________________________________ 
 2. 
___________________________________________________________________ 
 3. 
___________________________________________________________________ Media 

anuala: 
___________________________________________________________________ 

Candidat/ofertant, 
_______________ 

                                                                            (semnatura autorizata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERATOR  ECONOMIC 

  _____________________ 



     (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 

LIVRARI DE PRODUSE SIMILARE  ÎN ULTIMII 3 ANI 

 

 

 

 Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant 

împuternicit 

al ....................................................................................................................................................., 

(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub 

sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

 

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 

verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 

 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai SPITALULUI JUDEŢEAN 

DE URGENŢĂ PIATRA NEAMŢ  cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu 

activitatea noastră. 

 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……… 

 

    

 
 

                  

        

Data completării ...................... 

 

___________________________ 

 (Nume, prenume) 

 

___________________________ 

 (Funcţie) 

 

___________________________ 

 (Semnătura autorizată şi ştampila)



 

  

Anexă Formular 9 



 

  

 

 

Nr. 

Crt. 

 

 

Obiectul contractului 

 

 

Codul CPV 

 

Denumirea/numele 

beneficiarului/ 

clientului Adresa 

 

Calitatea 

executantului *) 

  

 

Preţul total al 

contractului 

 

Procent 

executat 

% 

 

Perioada de derulare a 

contractului **) 

0 1 2 2 3 4 5 7 

 

1 

 

       

 

2 

 

       

 

..... 

 

       

  

 (Nume, prenume) 

_____________________ 

 (Funcţie) 

___________________________ 

 (Semnătura autorizată şi ştampila) 

________ 

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de 

asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului. 



 

  

 
 



 

  

 
BANCA/SOCIETATEA DE ASIGURARI 
    ___________________ 
               (denumirea) 

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNA EXECUŢIE 

     Către ........................................................... 

            (denumirea autorităţii contractante şi adresa completa) 

 

    Cu privire la contractul de achiziţie publica .................... (denumirea contractului), 

încheiat între ......................, în calitate de contractant, şi ........................, în calitate de 

achizitor, ne obligam prin prezenta sa plătim în favoarea achizitorului, pana la concurenta 

sumei de ..................., reprezentând ..............% din valoarea contractului respectiv, orice 

suma cerută de acesta la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-

si motiva cererea respectiva sau conditionat, respectiv dupa constatarea culpei; cererea 

va fi însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, 

astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publica mai sus menţionat. 

    Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nicio alta formalitate suplimentară 

din partea achizitorului sau a contractantului. 

    Prezenta garanţie este valabilă pana la data de ............................ 

    În cazul în care părţile contractante sunt de acord sa prelungească perioada de 

valabilitate a garanţiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra 

angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar, prezenta 

scrisoare de garanţie isi pierde valabilitatea. 

    Parafată de Banca ............ în ziua .......... luna .......... anul ......... 

 

                      (semnatura autorizata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
DECLARAŢIE 

privind încadrarea întreprinderii în categoria 
întreprinderilor mici şi mijlocii 

 
 
   I. Date de identificare a întreprinderii 
    
   Denumirea intreprinderii 

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

   Adresa sediului social 

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

   Cod unic de inregistrare 

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

   Numele si functia 

   ............................................................................................ 
           (presedintele consiliului de administratie, director general sau echivalent) 

  

 

   II. Tipul întreprinderii 
    
   Indicati, dupa caz, tipul intreprinderii: 

   [ ] Intreprindere autonoma. In acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar 

din situatia economico-financiara a intreprinderii solicitante. Se va completa doar declaratia, 

fara anexa nr. 2. 

   [ ] Intreprindere partenera. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor 

calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la 

declaratie. 

   [ ] Intreprindere legata. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor 

efectuate conform anexei nr. 2, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie. 

  

 

   III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii
1
) 

    
+---------------------------------------------------------------------------------------------+ 

|                             Exercitiul financiar de referinta
2
)                             | 

+-----------------------------+--------------------------------+------------------------------+ 

|     Numarul mediu anual     |  Cifra de afaceri anuala neta  |        Active totale         | 

|        de salariati         |       (mii lei/mii Euro)       |      (mii lei/mii Euro)      | 

+-----------------------------+--------------------------------+------------------------------+ 

+-----------------------------+--------------------------------+------------------------------+ 

+-----------------------------+--------------------------------+------------------------------+ 

 

Important: Precizati daca, fata de exercitiul      [ ] Nu 

financiar anterior, datele financiare au           [ ] Da (in acest caz se va completa si se va 

inregistrat modificari care determina incadrarea   atasa o declaratie referitoare la exercitiul 

intreprinderii intr-o alta categorie (respectiv    financiar anterior) 

micro-intreprindere, intreprindere mica, 

mijlocie sau mare). 

 

Semnatura ..................................................................................... 

                (numele si functia semnatarului, autorizat sa reprezinte intreprinderea) 

 

   Declar pe propria raspundere ca datele din aceasta declaratie si din anexe sunt conforme cu 
realitatea. 

 

   Data intocmirii .................................... 

   Semnatura .......................................... 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

                                                                           SE APROBA 

                          ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE 

                                                                                                          MANAGER 

                                               DR. LAZAR IOAN 

 

 

                                                      AVIZAT 

                                                        FIZICIAN - ZIZI BURGHELEA 

 

                                                     INGINER - DAVID MIHAI 

 

 

 

     CAIET DE SARCINI 

PATUTURI CU INCALZIRE PENTRU NOU NASCUTI 
 

Prezentul caiet de sarcini se aplica pentru achizitionarea de  „Paturi speciale pentru 

spital”  necesare pentru buna functionare a activitatii medicale din Spitalul Judetean de Urgenta 

Piatra Neamt, produsele urmand sa indeplineasca conditiile de calitate minime conform 

specificatiilor tehnice care fac parte integranta din acest caiet de sarcini. 

NOTA: specificaţiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producţie, un 

procedeu special, o marca de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţa de fabricaţie, 

sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţa a tipului de produs si NU au ca efect 

favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii 

vor fi considerate ca având menţiunea de “sau echivalent” 

Produsele trebuie să îndeplinească condiţiile de calitate solicitate conform specificaţiilor 

tehnice prezentate în prezentul caiet de sarcini precum si a normelor legale in materie in vigoare cu 

privire la calitate, compoziţie, caracteristici, siguranţa, ambalare si etichetare.   

Produsele livrate trebuie sa se afle in termenul de valabilitate. 

Termenul de valabilitate (garanţie) al produselor la data livrării trebuie sa fie egal cu cel 

puţin 24 luni, de la data recepţiei produselor de către autoritatea contractanta. 

Produsele trebuie sa fie omologate si sa îndeplinească standardele europene in vigoare, 

sa fie marcat in mod lizibil cu următoarele elemente: 

- marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); 

- produsele sa fie prezentate in ambalajul original al producătorului; 

 
Termenul de livrare este de maxim 15 decembrie 2015. 
 
Nelivrarea produselor la termenul stabilit si conform condiţiilor solicitate, rezerva 

dreptul autorităţii contractante de a denunţa unilateral contractul cu condiţia notificării acesteia cu 

24 ore înainte de la data la care  rezilierea şi-ar produce efecte sau achizitorul are dreptul de a 

achiziţiona produsele care fac obiectul contractului din altă parte pe cheltuiala furnizorului. 

Produsul livrat va fi însoţit în mod obligatoriu de documentele:    

 a) factura fiscala pe care trebuie sa fie menţionat lotul din care fac parte produsele si 

termenul de valabilitate ; 

 b) avizul de expediţie; 

 c) certificat de conformitate si calitate CE; 

Recepţia calitativă şi cantitativă se va face la sediul unităţii contractante, în conformitate 



 

  

cu reglementările legale în vigoare privind recepţia mărfurilor. 

Toate produsele vor fi ambalate si marcate in conformitate cu normele legale in materie 

in vigoare precum si in mod corespunzător astfel încât caracteristicile lor calitative şi cantitative să 

nu fie atinse.   

Condiţia de livrare: 

- franco-depozit unitatea beneficiară. 

Modalitati de plata 

Achizitorul va efectua plata in functie de disponibilitatile financiare, conform 

prioritatilor unitatii si planificarii financiare ce tine cont de exigibilitatea tuturor angajamentelor 

bugetare existente. 

Plata se va efectua de catre unitatea beneficiara cu ordin de plata in termen maxim de 30 

zile de la inregistrarea in unitate a facturii fiscale aferente fiecarei livrari. 

Plata se face in contul de trezorerie al furnizorului. 

PRECIZARI PENTRU OFERTANTI 

La evaluarea ofertei şi desemnarea celei câştigătoare se vor avea în vedere preţurile                                                          

ofertate conform criteriului preţul cel mai scăzut, precum şi respectarea condiţiilor minime de 

calificare solicitate de autoritatea contractantă în Fişa de date a achiziţiei şi cerintelor solicitate în 

Caietul de sarcini. Oferta ce nu respecta in totalitate specificatiile tehnice solicitate de catre 

autoritatea contractanta sau conditiile minime de calificare va fi respinsa; continutul propunerii 

tehnice reprezinta parte integranta a solicitarilor din Caietul de sarcini. 

In cazul in care oferta contine propuneri referitoare la clauze contractuale care sunt in 

mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta, aceasta va fi respinsa ca neconforma. 

Perioada de garantie: minim 1 an. 

 

 PATUT CU INCALZIRE    

     

 Nr. Buc.: 2    

 Model:    

Nr. Crt. Caracteristici tehnice si performante: DA NU A se indica 
documentul si 
pagina unde se 

regaseste 
conformitatea 

1 PATUT CU INCLAZIRE       

2 Masa radianta sa fie destinata asigurarii 
prematurilor / nou-nascutilor unui mediu 
ambiental termic propice dezvoltarii lor, 
in contextul unui acces liber, pentru 
ingrijirea acestora 

      

3 Masa radianta sa fie pe un sasiu mobil 
cu inaltime reglabila electric 

      

4 Masa radianta sa dispuna de element 
radiant integrat 

      

5 Masa radianta sa dispuna de salteluta 
cu gel, care sa permita inmagazinarea 
si radierea caldurii inspre pacient 

      

6 Masa radianta sa dispuna de un mod de 
control manual al caldurii radiate 

      



 

  

7 In modul manual, sa emita un semnal 
sonor la fiecare 15 min. pentru 
masurarea temperaturii 

      

8 Masa radianta sa dispuna de un mod de 
servocontrol al caldurii radiate  (caldura 
radiata sa se regleze automat in functie 
de temperatura pielii nou nascutului). 

      

9 Masa radianta sa dispuna de un display 
pe care sa fie afisate continuu 
temperaturile masurate si setate 

      

10 Display-ul sa afiseze simultan 
temperatura cutanata, atat cea centrala 
cat si cea periferica   

    

11 Configuratia mesei sa includa minimum 
5 senzori dispozabili pentru temperatura 
centrala si 5 buc pentru temperatura 
periferica 

      

12 Masa sa permita posibilitatea presetarii 
valorilor de alarma in modul 
servocontrol 

      

13 Masa sa alarmeze daca senzorul nu 
este conectat 

      

14 Afisarea de mesaje text de alarma pe 
un display digital central 

      

15 Masa radianta sa dispuna de lampa de 
examinare 

      

16 Lampa de examinare sa aiba doua 
niveluri de intensitate luminoasa, pentru 
zi si pentru noapte   

    

17 Pentru a avea acces facil la pacient, 
elementul radiant sa focalizeze pe 
patut, indiferent de pozitia in care a fost 
rotit.   

    

18 Elementul radiant sa radieze uniform 
caldura pe intreaga suprafata a saltelei 
nou-nascutului   

    

19 Masa radianta sa permita inclinarea 
suprafetei saltelei cu minimum 15 grade 
in sus sau in jos fata de nivelul orizontal   

    

20 Masa radianta sa poata fi configurata cu 
pereti laterali, transparenti de minimum 
doua inaltimi diferite   

    

21 Masa radianta sa includa caseta pentru 
raze X   

    

22 Peretii laterali sa poata fi rabatati 
complet, in jos   

    

23 Doi pereti laterali sa includa minim patru 
porturi de acces (pentru tubulatura, 
senzori,etc.) fiecare. 

  

  

  



 

  

24 Masa radianta sa dispuna de minumum 
doua sertare pentru accesorii si 
materiale sanitare 

  

  

  

25 B. Conditii de garantie, instalare si scolarizare       

26 CONDITII DE GARANTIE SI SERVICE       

27 Perioada: minimum 1 an garantie       

28 CONDITII POSTGARANTIE SI SERVICE       

29 Perioada: minimum 10 ani       

30 SCOLARIZARE       

31 Personal medical       

32 Personal tehnic       

 


