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Nr.     330/11.01.2022                                        APROB 

         Manager 

                                                                    Dr. Alexandru Velicu 

                        

                       AVIZAT                                                                    

         Director Financiar Contabil  

                   Ec. Mircea Florin-Catalin 

  

 

STRATEGIA DE CONTRACTARE  

privind  incheierea contractului  

avand ca obiect  

 

FURNIZARE DE MATERIALE SANITARE SI CONSUMABILE MEDICALE 

 

1. Obiectul achiziţiei : furnizare de materiale sanitare si consumabile medicale  

2. Cod CPV :  33140000-3 Consumabile medicale (Rev.2) 

3. Identificarea necesitatilor si a fondurilor. 

     

 a) Referatele de necesitate 328/11.01.2022 

     b) Fila buget: buget propriu   

     c) Sursa de finantare pentru contractul ce urmeaza a fi atribuit: buget buget de stat 

d) Nr PAAP 29 

 

 

4. Justificarea achizitiei: 

Asigurarea unor servicii medicale de calitate poate fi realizata doar prin asigurarea 

materialelor sanitare necesare, a disponibilitatii aparaturii si dispozitivelor medicale, dublate 

de asigurarea necesarului de echipamente specializate de protectie pentru personalul medical 

in vederea desfasurarii activitatii in parametri corespunzatori. 

Obiectul contractului este dat de necesitatea autorității contractante de a achiziționa produsele 

unui/unor operator/operatori economic/economici care să aibă capacitatea profesională 

furniza materialele care fac obiectul contractului. Asigurarea starii de sanatate este un act de 

management complex ce presupune furnizarea de servicii de sanatate de calitate, finantarea 

echitabila a acestora si asigurarea resurselor necesare printr-o coordonare si armonizare 

deplina din punct de vedere administrativ. Sistemul romanesc de sanatate, prin intermediul 

institutiilor abilitate si a profesionistilor din domeniu, aseaza pacientul in centrul 

preocuparilor sale si ofera posibilitatea pacientilor sa atinga o stare de sanatate cat mai buna, 

astfel crescandu-se si calitatea vietii populatiei. 

 Astfel, in conformitate cu art. 104 alin (1) lit c), autoritatea contractanta deruleaza negociere fara 

publicare prealabila, pana la finalizarea procedurii de Licitatie Deschisa, avand Anuntul de 

participare CN1038302 din 04.01.2022. 
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5. Valoarea estimata a achizitiei:  

 Valoare estimata – 494,364.50 LEI fara TVA 

 

Conform referatului de necesitate pentru achizitia urmatoarelor repere: 

NR 

LO

T 

DENUMIRE PRODUS SPECIFICATII 

Pret 

Unita

r 

RON 

fara 

TVA 

Cantitat

e 

Valoare 

totala fara 

TVA 

1 ACE MEDICALE și SERINGI DIN 3 COMPONENTE 

  Seringi 5 ml cu ac      0.22 2000 440.00 

  Seringi 10 ml cu ac     0.29 2000 580.00 

  Seringi 20 ml cu ac      0.42 1000 420.00 

  TOTAL         1,440.00 

2 SET RECOLTARE - ACE SI ACCESORII CU SISTEM DE PROTECTIE, SERINGI DE RECOLTARE 

  
Ace recoltare sânge, cu holder tronconic 

steril integrat 
G21   0.71 10000 7,100.00 

  
Set tip fluturaș pentru recoltare sânge în 

sistem închis cu holder tronconic steril 

integrat – diverse dimensiuni 

G21, G22,          

    G21 Verde 1.94 1000 1,940.00 

    G22 Negru 1.94 1000 1,940.00 

  

Seringă recoltare sânge pentru hemograme, 

sistem dual (seringă cu piston–tub 

vacuumat) 

    0.63 6000 3,780.00 

  

Seringă recoltare sânge pentru biochimie cu 

gel, sistem dual (seringă cu piston–tub 

vacuumat) 

    0.91 15000 13,650.00 

  

Seringă recoltare sânge pentru teste de 

coagulare, sistem dual (seringă cu piston–

tub vacuumat) 

    0.64 1000 640.00 

  
Seringă recoltare sânge pentru VSH, sistem 

dual (seringă cu piston–tub vacuumat) 
    0.98 3000 2,940.00 

  
Seringă recoltare sânge pentru glicemie, 

sistem dual (seringă cu piston–tub 

vacuumat) 
    0.63 500 315.00 

  TOTAL         32,305.00 

3 CATETERE VENOASE PERIFERICE (BRANULE), centrale MANDRENE, transfuzoare, perfuzoare 

  Trusa de perfuzie cu ac de plastic     2.82 5000 14,100.00 

  Robinet cu 3 cai     3.34 50 167.00 

  TOTAL         14,267.00 

4 Recipiente recoltare urină/fluide pentru investigatii biologice 

  Recoltor urina steril 100-125 ml     1.1 1000 1,100.00 

  Recoltor urină pe 24 ore 2000-3000 ml   9 500 4,500.00 

  TOTAL         5,600.00 
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5 DISPOZITIVE SUPORT RESPIRATOR 

  Set oxigen (canule nazale) adulţi     1.4 1000 1,400.00 

  Sonde endotraheale cu balonaș nr.5     2.6 20 52.00 

  Sonde endotraheale cu balonaș nr.6     2.6 50 130.00 

  Sonde endotraheale cu balonaș nr.6,5     2.6 300 780.00 

  Sonde endotraheale cu balonaș nr.7     2.6 100 260.00 

  Sonde endotraheale cu balonaș nr.7,5     2.6 20 52.00 

  Sonde endotraheale fără balonaș nr.5,5     2 400 800.00 

  Mandren IOT     10 0 0.00 

  Pipe Guedel nr.3/8, verde     1 300 300.00 

  Pipe Guedel nr.4/9,galben     1 200 200.00 

  Pipe Guedel nr.5/10,rosie     1 70 70.00 

  
Sistem de fixare a sondei IOT format din 2 

clipsuri cu scai si curea Velcro 
    1.19 100 119.00 

  TOTAL         4,163.00 

6 Mască facială anestezie 

  marime 3   9 150 1,350.00 

  marime 4   9 300 2,700.00 

  marime 5   9 70 630.00 

  TOTAL         4,680.00 

7 Consumabile aparat anestezie 

  
Flitre antibacteriene si antivirale apparat 

anestezie 
    7.04 400 2,816.00 

  Sensor oxigen     626 4 2,504.00 

  
Vase de colectare secretii cu cartus cu gel si 

furtun de conectare la sonda de aspiratie 
  25 buc/set 410 20 8,200.00 

  Calce sodata     62 10 620.00 

  Capcana de apa     52 1 52.00 

  Sensor de flux     707 1 707.00 

  Supapa de sens     43 1 43.00 

  TOTAL         14,942.00 

8 SONDE PROTECȚIE TUB DIGESTIV ȘI URINARE 

  Sondă aspirație orofaringiană CH 14   0.75 400 300.00 

9 MATERIALE STERILIZARE 

  Rola plată de sterilizare 150mmx200m   172 4 688.00 

  Rola plată de sterilizare 300mmx200m   345 0 0.00 

  Teste microbiologice pentru autoclave fiole   buc 7 100 700.00 

  
Stripuri integratoare pentru sterilizare cu 

aburi clasa 5 
  

cutie 250 

buc 
100 20 2,000.00 

  Rola cu pliu pt sterilizare 
420x90mmx100 

m 
  300 1 300.00 

  
Hartie combinata pt. sterilizare(250 

coli/cutie) 
100x 100 cm   400 3 1,200.00 

  Teste Bowie Dick tip card     5 30 150.00 
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Banda adeziva fara indicator pt sterilizare 

cu abur 
19mmx50m   10 30 300.00 

  Banda adeziva cu indicator 19mmx50m   15 10 150.00 

  TOTAL         5,488.00 

10 MATERIALE DIN TIFON 

  Tifon metro liniar 
lațime min 90 

cm 
  1.32 3000 3,960.00 

11 VATĂ 

  Vată 100% bumbac   4.5 200 900.00 

12 PLASTURI ȘI HEMOSTATICE ABSORBANTE 

  Steristrip sau echivalent/ 3 buc /plic 6,4mm x 76 mm Plic x 3 buc 0.72 2000 1,440.00 

  Plasture hipoalergen steril pentru plăgi 8x 15 cm   0.82 2300 1,886.00 

    20x 10 cm   1.16 3000 3,480.00 

  Pansament hemostatic absorbabil standard  7- 7,5 x5 cm 
Cutie x 15 

buc 
35 180 6,300.00 

  
Sistem de fixare a sondelor IOT format din 

2 clipsuri cu scai și o curea de tip velcro 
    1.19 100 119.00 

  TOTAL         13,225.00 

13 
Lame bisturiu și AGRAFE 

CHIRURGICALE 
          

  AGRAFE CHIRURGICALE  AG 18   0.45 4000 1,800.00 

  Lame bisturiu nr  Nr 11   1.5 1500 2,250.00 

  TOTAL         4,050.00 

14 MĂNUȘI NESTERILE 

  Manusi examinare cu talc   marimea M   0.7 2000 1,400.00 

  Manusi examinare fara talc marimea XS   0.66 3000 1,980.00 

  Manusi examinare fara talc marimea S   0.66 5000 3,300.00 

  Manusi examinare fara talc marimea M   0.66 25000 16,500.00 

  Manusi examinare fara talc marimea L   0.66 7000 4,620.00 

  Manusi examinare fara talc marimea XL   0.74 5000 3,700.00 

  Manusi examinare nitril  marimea S   0.92 5000 4,600.00 

  Manusi examinare nitril marimea M   0.92 40000 36,800.00 

  Manusi examinare nitril  marimea L   0.92 3000 2,760.00 

  TOTAL         75,660.00 

15 MĂNUȘI STERILE 

  
Manusi chirurgicale sterile cauciuc 

prepudrate 
6,5   2.07 1000 2,070.00 

    7,5   2.07 600 1,242.00 

    8   2.07 100 207.00 

  TOTAL         3,519.00 

16 ALCOOL SANITAR st 0,5 litri   5 200 1,000.00 

17 Alcool etilic 90% St 1 l   70 30 2,100.00 

18 MATERIALE DE PROTECȚIE PACIENȚI 

  Lenjerie de pat UF      18.45 3000 55,350.00 
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  Papuci hotel albi     2 3000 6,000.00 

  Pijamale de UF 
S, M, L, XL, 

2XL 
  22.61 3000 67,830.00 

  TOTAL         129,180.00 

19 Materiale generale de protecție personal medical 

  Botosi de unica folosinta     0.24 15000 3,600.00 

  Halat protecție unică folosință   40g 5 7000 35,000.00 

  Set campuri chirurgie     90 250 22,500.00 

  Mască facial de uz medical cu 3 pliuri     1 20000 20,000.00 

  TOTAL         81,100.00 

20 Materiale de protecție personal medical contra riscului infecțios 

  Mască FFP2 fara valva     2.5 3500 8,750.00 

21 CONSUMABILE EKG ȘI ECOGRAFE  

  Hartie VIDEO printer UPP 110HG     92.82 75 6,961.50 

  Electrozi ECG UF   
30 

buc/punga 
0.46 1000 460.00 

  TOTAL         7,421.50 

22 
SISTEM DE DRENAJ PLAGA 

TIROIDECTOMII 
    30 300 9,000.00 

23 LAME DE MICROSCOP           

  Lame de microscop de tip SuperFrost 
76X24-26X1 

mm 
50 buc 0.26 250 65.00 

24 VARFURI PIPETA COMPATIBILE CU PIPETELE CAPP 

  Vârfuri cu filtru           

    

Varfuripipeta 

10ul cu filtru, 

10x96 buc 

  245 5 1,225.00 

    

Varfuripipeta 20 

ul cu filtru, 

10x96 buc 

  245 5 1,225.00 

    

Varfuripipeta 

100ul cu filtru, 

10x96 buc 

  245 5 1,225.00 

    

Varfuripipeta 

200ul cu filtru, 

10x96 buc 

  245 5 1,225.00 

    

Varfuripipeta 

1000 ul cu filtru, 

8x96 buc 

  212 20 4,240.00 

  Varfuri fara filtru volum 200µL   0.04 10000 400.00 

  TOTAL         9,540.00 

25 Seringi de volume diferite pentru Multipeta tip Eppendorf 

  Seringi pentru Multipeta tip Eppendorf           

    0.5 mL 100 buc 446 1 446.00 

    2.5 mL 100 buc 446 2 892.00 

    5 mL 100 buc 446 4 1,784.00 
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  TOTAL         3,122.00 

26 EPRUBETE PLASTIC 3 ML CU DOP     0.28 10000 2,800.00 

27 Tuburi de microcentrifuga           

  
Tuburi cu capac atasat, inchidere de tip 

Safe lock, fara DNA-se/RNA-se 
volum 1.5 mL   0.18 2000 360.00 

  
Tuburi cu capac atasat, inchidere de tip 

Safe lock, fara DNA-se/RNA-se 
volum 2  mL   0.19 2000 380.00 

  TOTAL         740.00 

28 
Eprubete cu fund conic tip Falcon, de 

polipropilena 
          

    15 mL   0.58 1000 580.00 

    50 mL   0.65 500 325.00 

  TOTAL         905.00 

29 
Tuburi PCR 0,2 mL cu capac optic, fara  

DNA-se, RNA-se 
          

  
Tuburi PCR 0,2 mL cu capac optic, fara 

DNA-se, RNA-se 
  1000 buc 0.27 1000 270.00 

30 
REZERVOR REACTIVI PIPETA 

MULTICANAL, STERIL, 25 ML 
          

  
Rezervor reactivi pipeta multicanal, steril, 

25 ml 
  100 buc 3.5 100 350.00 

31 PIPETE PASTEUR           

  Pipete Pasteur 1 ml   100 buc 0.78 500 390.00 

  Pipete Pasteur 3 ml   100 buc 0.82 1000 820.00 

  TOTAL         1,210.00 

32 

SISTEM DE RECOLTARE EXUDAT 

NAZOFARINGIAN ȘI 

OROFARINGIAN CU MEDIU DE 

TRANSPORT VIRAL 

          

  
Sistem de recoltare exudat nazofaringian și 

orofaringian cu mediu de transport viral 
    7.75 6000 46,500.00 

33 

Placi echivalente Eppendorf Twin tec. 

PCR Skirted, 96 godeuri, compatibile cu 

robotul de pipetare Eppendorf 

          

  

Placi echivalente Eppendorf Twin tec. PCR 

Skirted, 96 godeuri, compatibile cu robotul 

de pipetare Eppendorf 

  25 buc/ cutie 850 1 850.00 

34 
Pungi recoltare urina/fluide cu pad 

absorbant 
          

  Pungi recoltare igienica plosca   
20 

pungi/cutie 
2.64 1000 2,640.00 

  Pungi recoltare voma   
20 

pungi/cutie 
2.5 300 750.00 

  Pungi recoltare urina pentru barbati   
20 

pungi/cutie 
2.64 300 792.00 

  TOTAL         4,182.00 

35 Pungi colectare urina pentru sonda           
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urinara 

  Pungi colectare urina pentru sonda urinara   10/punga 1.8 100 180.00 

36 Bureti Betadina     3 200 600.00 

Total fara TVA 
494,364.5

0 

 
 

*Nota  Oferta financiara se va emite pentru fiecare reper in parte conform tabelelor de mai sus. 

  

 

6. Alegerea procedurii de atribuire: 

 Pentru achizitia produselor mentionate, avand in vedere prevederile Legii nr. 98/2016 in 

conformitate cu dispozitiile paragrafului 2, se propune aplicarea procedurii negociere fara publicare 

prealabila pentru  incheierea Contractului “Furnizare de materiale sanitare si consumabile 

medicale”, pentru o perioada de 3 luni. 

Alegerea acestei proceduri are ca motivatie masura strict necesara, atunci cand perioadele de 

aplicare a procedurilor de licitatie deschisa nu pot fi respectate din motive de extrema urgent, conform 

art. 104. alin (1) lit c) din Legea nr. 98/2016 privind de achiziţile publice, procedura de achiziţie fiind în 

acest caz – Negociere fara publicare prealabila, ce va fi publicata pe site-ul institutului. 

Criteriile de calificare stabilite au ca scop demonstrarea potenţialului tehnic, financiar şi 

organizatoric al fiecarui operator economic participant la procedura, potenţial care trebuie sa reflecte 

posibilitatea concreta a acestuia de a îndeplini Contractul de achizitie publica şi de a rezolva eventualele 

dificultaţi legate de îndeplinirea acestuia, în cazul în care oferta sa va fi declarata câştigatoare. 

În stabilirea criteriilor de calificare s-a avut în vedere să nu se restrictioneze participarea la 

procedura de atribuire a Contractului de achizitie publica prin introducerea unor cerinţe minime de 

calificare, care: 

a) nu prezinta relevanta în raport cu natura şi complexitatea Contractului de achizitie publica ce urmeaza 

sa fie atribuit; 

b) sunt disproporţionate în raport cu natura şi complexitatea Contractului de achizitie publica ce urmeaza 

sa fie atribuit. 

 7. Stabilirea cerinţelor minime de calificare 
Institutul National de Endocrinologie “C.I. Parhon” în calitate de autoritate contractanta va 

preciza în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire informaţiile pe care operatorii economici 

urmeaza sa le prezinte în acest scop, precum şi documentele specifice prin care se pot confirma  

informaţiile respective. 

Posibilitatea ofertantului de a demonstra îndeplinirea criteriilor de calificare şi prin alte mijloace, 

în masura în care acestea pot fi considerate edificatoare de către autoritatea contractantă, nu este limitată 

prin solicitarea documentelor care să ateste îndeplinirea criteriilor de calificare, deoarece se consideră 

inclus în categoria mijloacelor edificatoare orice site oficial al unei instituţii publice sau al unei alte 

entităţi abilitate prin lege în acest scop, în măsura în care sursa de date respectivă conţine informaţii 

actualizate. 

Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câştigator face parte integranta din contractual de 

achizitie. 
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Institutul National de Endocrinologie “C.I. Parhon”, în calitate de autoritate contractanta a 

respectat principiul proporţionalităţii în stabirea criteriilor de calificare, prin faptul că aceste criterii au o 

legatură concretă cu obiectul contractului care urmează a fi atribuit.  

În acest sens, nivelul cerinţelor minime solicitate prin documentaţia de atribuire, precum şi 

documentele care probeaza îndeplinirea unor astfel de cerinţe s-au limitat numai la cele strict necesare 

pentru a se asigura îndeplinirea în condiţii optime a contractului respectiv, luând în considerare 

exigenţele specifice impuse de valoarea, natura şi complexitatea acestuia. 

În consecinţă prin stabilirea criteriilor de calificare s-a încercat acoperirea şi reducerea 

următoarelor riscuri: 

- riscul ca furnizorul să nu înţeleagă complexitatea contractului si natura speciala a produselor furnizate 

ce deriva din scopul final utilizarii acestora - medical; 

- riscul ca furnizorul să fie un operator economic care furnizeaza produsele  fara a avea autorizatiile si 

experienta specifica necesare; 

- riscul de a nu fi posibilă îndeplinirea contractului din cauza lipsei de experienţă a furnizorului in 

relatiile contractuale cu unitatile sanitare; 

- riscul de a achiziţiona un produs incompatibil cu necesităţilein institutului precizate în caietul de 

sarcini; 

- riscul ca furnizorul sa fie afectat de criza economică în perioada necesară derulării contractului 

(faliment) fapt ce ar putea determina îndeplinirea parţială sau neîndeplinirea în totalitate a obiectului 

acestui accord-cadru; 

- riscul de a intra în litigii de natură comercială cu prestatorul prin imposibilitatea îndeplinirii 

contractului, in termenul de timp solicitat. 

1. Comisia de intocmire a documentatiei de atribuire pentru achizitia de Furnizare de materiale 

sanitare si consumabile medicale, a considerat necesara introducerea acestor criterii tinind 

cont de complexitatea contractului ce urmeaza a fi atribuit. Fata de acestea, comisia considera 

ca ofertantul declarat castigator trebuie sa sustina derularea contractului atat din punct de 

vedere al logisticii, seriozitatii, promptitudinii, cat si din punct de vedere al calitatii produselor 

furnizate.  

 

Criterii de calificare aplicate: 

 Institutul National De Endocrinologie “C.I. Parhon”,  în calitate de autoritate contractanta va 

aplica criterii de calificare referitoare la: 

a) Situatia personala a ofertantului; 

b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale; 

c) Capacitatea economica si financiara; 

d) Capacitatea tehnica si/sau profesionala; 

e) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului 

a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului 
 1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile 

prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.  

Autoritatea contractantă va exclude din procedura de atribuire a Contractului de achizitie publica 

de “Furnizare de materiale sanitare si consumabile medicale” orice operator economic cu privire la 

care a stabilit, în urma analizei informaţiilor şi documentelor prezentate de acesta sau a luat cunoştinţă în 

orice alt mod  ca acesta se afla in una din situatiile prevazute de art. 164, 165 sau 167 . 
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Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la 

art. 164 din Legea nr. 98/ 2016. Modalitatea prin care poate fi prin declaratie pe proprie raspundere. 

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la 

art. 165 si 167 din Legea nr. 98/ 2016. Modalitatea prin care poate fi prin declaratie pe proprie 

raspundere. 

- Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la 

art.59 si art.60 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice - Modalitatea prin care poate fi prin 

declarative pe proprie raspundere. 

- DECLARATIE privind evitarea conflictului de interese (art.59 si art.60 din Legea nr.98/2016 privind 

achizitiile publice) - modalitatea prin care poate fi prin declaratie pe proprie raspundere. 

- CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii 

administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la 

bugetul de stat. Certificatul fiscal trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii 

acestuia. Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta la dosarul ofertei. 

- CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA privind plata taxelor si a impozitelor din care sa rezulte 

lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia. Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta la la 

dosarul ofertei. 

- CAZIERUL JUDICIAR al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de 

reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator 

emis de ONRC/actul constitutiv. 

 Cerintele 4, 5 si 6 reprezinta documente justificative. 

 Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la 

organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire este urmatoarea: 

 Manager – Dr. Alexandru Velicu; 

 Director medical – Asis. Univ. Dr. Iuliana Gherlan; 

 Director financiar-contabil – Mircea Florin-Catalin; 

 Sef Serviciu financiar-contabilitate – Pandele Lucica; 

 Sef Birou Administrativ –Bojina Marius; 

 Sef Birou Achizitii Publice, Contractare –Lise` Adina Sabrina 

b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 

 Institutul National De Endocrinologie “C.I. Parhon”, în calitate de autoritate contractanta va 

solicita ofertanţilor sa prezinte documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca 

persoana fizica sau juridica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in 

conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit. 

 Documentele solicitate prin care se atestă îndeplinirea acestui criteriu de calificare (documentele 

specifice prin care se pot confirma informaţiile respective):  

Cerinta nr. 1 

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile 

legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în 

niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a 

realiza activitățile care fac obiectul contractului.   

Autoritatea contractanta va solicita certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul 

ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, se va prezenta la dosar. 

 Cerinta nr.2  
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Aviz de funcționare (însoțit de anexe) emis în temeiul Ordinului Ministerului Sănătății nr. 

566/2020 de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) din 

Romania, valabil la momentul prezentării, din care să reiasă că producătorul/producătorii pe care le 

include în propunerea tehnică sunt înregistrați în aviz. 

Referitor la persoanele juridice straine, acestea au posibilitatea prezentarii de documente 

echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta, doar de catre potentialul 

castigator clasat pe primul loc. 

 Modalitatea de indeplinire: se va prezenta la dosar. 

c) Capacitatea economica financiara 

Cerinta nr. 1 
 Fisa de informatii generala.  

 Modalitatea de indeplinire: se va prezenta la dosar. 

Cerinta nr. 2 

 Declaratie privind cifra de afaceri globala din ultimii 3 ani. 

 Modalitatea de indeplinire: se va prezenta la dosar. 

d) Capacitatea tehnica si/sau profesionala 

Capacitatea tehnica si/sau profesionala a unui ofertant/candidat se apreciaza in functie de 

experienta similara, aptitudinile, eficienta si eficacitatea acestuia, rezultate in urma analizarii 

informatiilor prezentate pe parcursul procedurii de atribuire prin care operatorul economic demonstreaza 

ca detine capacitatea necesara pentru indeplinirea contractului in cauza. 

Documentul solicitat prin care se atestă îndeplinirea acestui criteriu de calificare (documentele 

specifice prin care se pot confirma informaţiile respective): 

Cerinta nr. 1 

 Lista principalelor livrari de produse efectuate în cursul unei perioade care acopera cel mult 

ultimii 3 ani calculati pana la data depunerii cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau 

privat. 

 Modalitatea de indeplinire: se va prezenta la dosar. 

e) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului 

Documentul solicitat prin care se atestă îndeplinirea acestui criteriu de calificare (documentele 

specifice prin care se pot confirma informaţiile respective): 

Cerinta nr. 1 

 Documentele emise de organisme acreditate care sa certifice implementarea unui sistem de 

management al calitatii in conformitate cu unul din standardele ISO 9001:2015 sau echivalent, valabil la 

momentul prezentarii acestuia . 

 Modalitatea de indeplinire: se va prezenta la dosar. 

 Se va permite prezentarea oricarui document prin care se sustine cerinta, de exemplu: un 

certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza in mod concludent 

indeplinirea cerintei: spre exemplu: proceduri/manuale de calitate, activitate procedurala, etc. similare cu 

cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001. 

 

 8. Mecanismele de plata/conditii  

8.1.  Termenul  de plata – 60 de zile de la data inregistrarii facturii de catre autoritatea contractanta. 

8.2. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
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– În cazul în care, furnizorul nu işi îndeplineaste obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a 

deduce din valoarea contractului, dobanda legala penalizatoare prevazuta la art. 3 alin 2 indice 1 din OG 

nr. 13/2011 privind  dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatiile banesti precum si 

pentru reglementarea unor masuri financiar- fiscale in domeniul bancar, aprobata prin Legea nr. 43/2012 

cu modificarile si completarile ulterioare. 

– În cazul în care, din vina sa exclusiva, achizitorul nu  onorează facturile în termen de 60 zile furnizorul 

are dreptul de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare aplicata la valoarea platii neefectuate, in 

conformitate cu art. 3 alin 2 indice 1 din OG nr. 13/2011 privind masurile pentru combaterea intarzierii 

in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre 

profesionisti si intre acestia si autoritati contractante. 

– Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si 

repetat, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de furnizare si de a pretinde plata de 

daune-interese. 

– Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la Contractul de achizitie publica, printr-o notificare scrisa 

adresata furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca acesta 

anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest 

caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din Contractul de 

achizitie publica indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a Contractului de achizitie publica. 

  

9. Temenul de livrare: va fi de 5 zile lucratoare, la magazia institutului. 

 

 10. Stabilirea criteriului de atribuire: in conformitate cu prevederile art.187 alin (3) lit a), din 

Legea nr. 98/2016, pretul cel mai scazut . 

 

 

 

   AVIZAT JURIDIC, 

                                                                                                         

    

                                                  

     Birou Achizitii Publice, Contractare 

                                                                  Ec. Sabrina Lise’ 
 


