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Înregistrat ca operator de date cu caracter personal la ANSPDCP cu nr. 30735 
Pavilion A, C – Șos. Buzăului, nr. 2, tel 0239 692222, fax 0239 692732 
Pavilion B – Str. Pietății, nr. 1, tel 0239 692222, fax 0239 691500 
Pavilion D – Str. Independenței, nr. 251, tel 0239 618969, fax 0239 618959    
 

INVITATIE 
Negociere fara publicarea unui anunt de participare 

 

CATRE: Operatorii economici producatori/furnizori Dezinfectanti  

 

Va aducem  la cunostinta faptul ca Spitalul Judetean de Urgenta  Braila initiaza 
procedura de Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare prevazuta la 
art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea  nr. 98/2016, pentru atribuirea unui contract acord cadru 
avand ca obiect Achizitionare Dezinfectanti (Produse biocide 4 loturi) , cod CPV : 24455000-
8 – Dezinfectanti (Rev.2). 

Procedura de negociere se va desfasura pe baza Documentatiei descriptive nr. 33554/08.09.2020, 
coroborat cu Fisa de date nr. 33556/08.09.2020  si va avea urmatoarele termene: 

 

Termen transmitere invitatii catre operatorii economici :   

Termen limita primire solicitari de clarificari (3 zile inainte de depunere) :   

Termen limita raspuns A C(2 zile inainte de depunere):   

Termen limita depunere oferte: 17.09.2020 ora 12:00 

Termen stabilit pentru deschiderea ofertelor: 17.09.2020 ora 13:00   
 

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut 

Valoare estimata procedura fara TVA :  Lot 1 : Maxim 933,543.60 lei 

          Lot 2: Maxim 1,613,013.00 lei 

              Lot 3: Maxim 181,200.00 lei      

     Lot 4: Maxim 1,009,843.20 lei 

 Documentatia de atribuire contine alaturat prezentei Invitatii de participare inclusiv 
documentatia descriptiva (caietul de sarcini) prin intermediul caruia se va demonstra 
indeplinirea caracteristicilor tehnice si pe baza caruia se va intocmi oferta tehnica,  fisa de 
date care stabileste criteriile de participare, formulare si model de acord cadru si contract 
subsecvent. 

 Documentele obligatorii solicitate sunt minim urmatoarele ( in plic ) : 

1. FISA CU INFORMATII GENERALE ALE OFERTANTULUI; 
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2. Declaratii completate conform Art 59, 60, 164, 165, 167 din Legea 98/2016 (Formular 
nr. 1, 2 3); 

3. Certificat constatator emis de ONRC; Certificate fiscale, caziere judiciare; 

4. Aviz produse biocide si / sau Aviz de Functionare emis de  ANMDM in cazul 
dispozitivelor medicale in care sa se regasesca producatorul pentru care furnizorul este 
distribuitor autorizat; 

5. Propunere Tehnica(Formular nr. 4) conform Documentatiei descriptive (Caiet de 
sarcini); Trebuie prezentate toate documentele obligatorii solicitate  (Atentie: 
Propunerea tehnica se va intocmi astfel incat sa poata fi realizata usor conformitatea 
cu  specificatiile tehnice solicitate minime si obligatorii, se va ponta fiecare cerinta 
individual); 

6. Formular de oferta financiara (Formular nr. 5) completat conform modelului transmis 
(Formularul trebuie sa fie insotit de un centralizator din care sa reiasa modul de calcul 
al pretului unitar); 

Documente in afara plicului opac sigilat: 

7. Scrisoare de inaintare completata conform Fisa de date; 

 Orice clarificare se va face in scris pe emailul: achzitie11@spitjudbraila.ro,  in 
intervalul orar 7:30-15:30  (zile lucratoare). 

 

Manager 
Dr. Rasnoveanu Mihaela Delia 
 

Director Financiar Contabil 
Ec.Vrinceanu Cristina 
 

Sef Serviciu A.P. 
Ec. Petrea Lenuta 
 

Serviciu A.P.    

Ec. Turtoi Ionut  
Tel 0735020466 

 

Vizat juridic 
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DOCUMENTATIE DESCRIPTIVA 

(caiet de sarcini) 
Pentru procedura de negociere fara publicare 

 

 
APROBAT, 

   
MANAGER, 

DR.  RASNOVEANU MIHAELA DELIA 
 
 
            

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL 
EC. VRINCEANU CRISTINA 

 
 
 

DIRECTOR  INGRIJIRI  MEDICALE 
AS. MED. PR. DOBRE DORINA 

 
 
  

PARTEA I - ASPECTE PROCEDURALE 
  
 
 I.  Obiectul procedurii 

Spitalul Judetean de Urgenta Braila intentioneaza sa achizitioneze: Dezinfectanti (produse biocide) 
 
 
2. Cod CPV principal: 24455000-8 – Dezinfectanti (Rev.2) 
  
 
3. Procedura de atribuire: Procedura de atribuire este Negociere fara publicare prealabila a 

unui anunt, cu 4 loturi, cu incheierea unui contract acord cadru pe 12 luni, cu toti operatorii economici 
care au oferta admisibila, pe lot, fara reluarea competitiei. 
  
 

4.Aspecte procedurale:  Prezenta documentatie descriptiva (caiet de sarcini) este compusa din: 
partea I - Aspecte procedurale;  
partea II - Anexa 1 Specificatii tehnice pentru achizitia de dezinfectante,  
partea III - Anexa 2 Criterii de selectie pentru pregatirea specificatiilor Dezinfectanti,  indicatii utilizare   
partea IV - Anexa 3-Lista de cantitati minime si maxime lunare, Anexa 4-Valori estimate  

 
Documentatia descriptiva face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si 
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prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor minimale pe baza carora se elaboreaza de catre 
fiecare ofertant, propunerea tehnica. Specificatiile tehnice prezentate sunt minime si obligatorii si se 
aplica tuturor operatorilor economici care vor depune oferte. Acestea definesc, dupa caz, 
caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, dimensiuni, 
precum si sisteme de asigurare a calitatii, ambalare, etichetare, marcare, conditiile pentru certificarea 
conformitatii cu standardele relevante sau altele asemenea. Produsele care se vor achizitiona, vor asigura 
desfasurarea activitatii in cadrul mai multor sectii si compartimente ale unitatii sanitare. Vor fi impartite 
pe loturi si vor trebui sa indeplineasca specificatiile aferente utilizarii in sectia sau compartimentul  
 
specific si cu ajutorul echipamentelor din dotarea fiecaruia.  Procedura se desfasoara in conformitate cu 
prevederile legii 98/2016 in temeiul art. 104, alin.(1), lit.c), cu modificarile si completarile 
ulterioare, coroborat cu normele de aplicare din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. 
  
 

5. Impartirea pe Loturi 
 a). Defalcarea pe loturi a fost efectuata avand la baza destinatia finala a produselor. Fiecare lot 
este aferent unei sectii, unui echipament sau unui produs. Dezinfectantii din alcatuirea loturilor trebuie 
reactioneze impreuna si sa fie compatibili fie cu echiamentele fie cu pielea omului. Pentru a nu aduce 
atingere principiilor si pentru a nu limita accesul operatorilor economici s-a optat pentru o astfel de 
impartire a produselor. Fiecare sectie sau compartiment a prezentat consumul lunar necesar pentru 
dezinfectie (eventual caracteristicile tehnice minime pe care sa le indeplineasca),   si orice alte aspecte 
particulare, lucruri asumate prin semnatura de fiecare membru al comisiei tehnice. 

b). Procedura va fi defalcata pe 4 loturi, dupa cum urmeaza: 

LOT nr. 1 - Dezinfectant rapid pentru suprafete si dispozitive medicale- aplicare prin pulverizare 

LOT nr. 2 - Sapun pentru dezinfectia igienica a mainilor prin spalare 

LOT nr. 3 - Sapun pentru dezinfectia chirurgicala a mainilor prin spalare 

LOT nr. 4 – Antiseptic pentru dezinfectia mainilor prin frecare 

 

 
 6. Criteriul de atribuire                PRETUL CEL MAI SCAZUT 
  
 

7. Factori de evaluare – nu este cazul 
 
 
 8. Conditii specifice pentru Livrare 
       a). Livrarea produselor se va face conform graficului prestabilit, pe cheltuiala furnizorului, in 
cantitatile solicitate de catre beneficiar si numai in baza comenzii ferme, scrise, in maxim 48 ore (zile 
lucratoare) de la data primirii pe fax sau email. 
 b). Locatia de livrare este: magazia Spitalului Judetean de Urgenta Braila, Sos. Buzaului nr. 2. 
 c). Orarul de functionare al magaziei este : zilnic (zile lucratoare) in intervalul orar 7:30-15:30.   
 d). Produsele vor fi insotite de certificate de garantie/analiza, declaratie de conformitate precum 
si orice alte documente care sa ateste calitatea si cantitatea produselor.    

e). Codul de identificare al organismului notificat aplicat pe produsele livrate, trebuie sa 
corespunda cu certificatul CE transmis in procedura de achizitie. 
 f). In cazuri justificate, sunt admise livrari partiale de produse in cadrul unei comenzi, cu 
mentiunea ca onorarea comenzii initiale trebuie sa fie de de minim 50% din total si, nu trebuie sa 
depasesca termenul limita prestabilit, respectiv 48 ore (zile lucratoare) de la primirea comenzii. 
Diferenta de marfa ramasa de livrat nu trebuie sa depaseasca un numar maxim de 10 zile 
lucratoare de la livrarea initiala. 
 g). Pentru nelivrarea a doua comenzi succesive de produse, contractul se va rezilia de drept si 
se va retine contravaloarea  garantiei de buna executie constituita, urmand ca ofertantul clasat pe locul 
al 2-lea sa preia continuarea contractului. 
 h). In cazul imposibilitatii iminente de livrare, ofertantul castigator clasat pe locul 1 va informa 
autoritatea contractanta imediat, dar nu mai tarziu de 8 ore de la primirea unei comenzi ferme. 
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 i). Intrucat autoritatea contractanta va stabili un grafic de livrare, furnizorul va trebui sa 
informeze autoritatea contractanta in cazul in care se afla in imposibilitatea de a onora comenzile din 
pricina  lipsei produselor cu minim 48 de ore (zile lucratoare) inainte de termenul limita de primire a 
comenzii. 
 j). In vederea indeplinirii cerintei „I.2.Conditii specifice pentru Livrare”, ofertantii sunt 
obligati sa prezinte inclusiv o declaratie pe propria raspundere (1) prin care sa isi asume cele 
solicitate(termene, ore, punct de livrare etc). 
 
 
        9. Conditii specifice pentru Receptie 
 a). Receptia cantitativa si calitativa se va face la sediul spitalului, in conformitate cu 
reglementarile legale in vigoare privind receptia produselor cu regim special, in prezenta unui delegat  
imputernicit de ofertant, ocazie cu care se va intocmi documentul de receptie, in baza urmatoarelor : 

 factura fiscala si/sau aviz de expeditie 
 certificatul de calitate si/sau certificatul de analiza si/sau declaratia de conformitate 

  
b). In cazul in care ofertantul nu are delegat imputernicit, receptia se considera valida daca este 

efectuata de catre autoritatea contractanta. 
    
 

10. Conditii specifice pentru Plati 
 a). Autoritatea contractanta va efectua platile catre furnizori la maxim 60 zile de la receptia 
marfii, conform legii 72/2013. 
           b).  Furnizorul trebuie sa aiba cont deschis la Trezorerie si sa-l completeze la nivelul fisei de 
informatii generale.   
                   
 

11. Conditii specifice pentru  Transport 
 a). Ofertantul castigator asigura gratuit transportul produselor pana la sediul autoritatii 
contractante. 
 b). Ofertantul castigator este obligat ca in cazul volumelor mari, paletate, sa asigure livrarea cu 
autovehicule dotate cu lift pentru a livra produsele la nivelul solului.  
  
 

12. Conditii specifice pentru Ambalare 
 Produsele vor fi ambalate astfel incat caracteristicile lor calitative si cantitative sa nu fie atinse 
(modificate). Ambalarea cade strict in sarcina producatorului sau a distribuitorului. 
 
 

13. Grafic de comenzi, livrari, receptie, plati: 
a). Autoritatea contractanta va lansa si transmite comenzi ferme in general in perioada 10-15 a fiecarei 
luni, cu mntiunea ca in functie de necesitati si de stocuri pot exista diferente de maxim 3 zile ; 
b). Furnizorul trebuie sa livreze produsele conform comenzilor in perioada stabilita, respectiv 48 ore 
(zile lucratoare) de la comada ferma; 
c). Autoritatea contractanta efectueaza platile la maxim 60 zile de la receptia marfii fara obiectiuni 
  
 

     14. Alte prevederi: 
 a). Valabilitatea ofertei : minim 90 zile; 

b). Ofertantii pot depune oferta pentru 1 singur lot sau pentru toate 4. 
 c). Perioada de valabilitate a produselor: minim 24 luni de la data livrarii, acolo unde conditia 
poate fi indeplinita. In cazul produselor care au un termen mai mic de valabilitate oferit de producator 
se va evidentiona si justifica clar.   
 d). Termenul de valabilitate se compune din formularea clara a zilei, lunii si a anului. 
 e). Data de expirare este precedata de mentiunea clara „ expira la data de “_______” 
 f). Se vor indica, dupa caz, conditiile de pastrare si conservare. 

g). Daca produsele nu corespund din punct de vedere cantitativ si sau calitativ, in mod repetitiv 
(minim 2 evenimente) si nu sunt acceptate de autoritatea contractanta iar furnizorul nu prezinta dovezi  
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clare de remediere, aceasta isi rezerva dreptul de a rezilia contractul de achizitie publica si de a emite 
certificatul constatator nefavorabil. 
h). Participantii ofertanti au obligatia ca acolo unde autoritatea contractanta solicita asumarea de re-
sponsabilitati care nu pot fi indeplinite prin prezentarea de fise tehnice sau alte asemenea documente, 
sa prezinte o DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE (DPR(1,2,3...), semnata si stampilata de 
conducatorul unitatii. Ofertantul poate depune atat o singura DECLARATIE PE PROPRIA RASPUN-
DERE in care sa isi asume sau sa justifice diversele cerinte ale prezentei proceduri dar si declaratii 
separate pentru fiecare situatie in cauza. AC va accepta astfel de declaratii doar cu justificare clara si 
doar in cazul in care nu exista documente tip care sa prevada cele solicitate. DPR  nu poate inlocui fise 
tehnice, avize ANMDM, MS, autorizatii de functionare si alte astfel de documente legale. Exemplul 1: 
ofertantul va depune in cadrul documentelor o DPR  in care va specifica clar faptul ca este de acord sa 
puna la dispozitia AC, pompe pulverizatoare pentru fiecare flacon de dezinfectant,  in numarul si canti-
tatea prevazuta in caietul de sarcini, dar va depune si documentele care atesta ca poate comercializa 
inclusive aceste pompe precum si fisele tehnice de la producator ale acestora. 

i). Denumirea produsului trebuie sa includa, sa fie insotita sau sa faca referiri la: 
- Asa cum se solicita la nivelul specificatiilor tehnice, Anexa 2. 

 
 
  15. Riscuri - remedieri/diminuari  
 15.1 Riscuri asumate de catre autoritatea contractanta: 

 stabilirea necesarelor lunare; in vederea diminuarii riscului compartimentele implicate vor 
efectua verificari ale stocurilor si vor face zilnic inventarierea produselor ridicate din magazie; 

 lansarea si transmiterea comenzilor  in termenul stabilit; Serviciul Aprovizionare va lansa 
comenzile automat, cu ajutorul programului informatic si le va transmite catre furnizor atat pe 
fax cat si pe email, solicitand confirmare de primire; 

 respectarea termenelor de plata; in cazul nerespectarii termenului de plata furnizorul are dreptul 
de a emite pretentii in vederea aplicarii de penalitati pentru valorile neachitate in termen, in 
cuantum de maxim 0.1% pe zi de intarziere, in conditiile fiecarui contract. 

 asigurarea depozitarii in conditii optime; autoritatea contractanta dispune de multiple spatii de 
depozitare si isi asuma respectarea conditiilor de pastrare prezentate in certificatele produselor. 

  
 15.2 Riscuri asumate de catre furnizori: 

 asigurarea primirii comenzilor; furnizorul va depune documente justificative, liste cu 
echipamente sau declaratie pe proprie raspundere (DPR-) in care sa mentioneze modalitatile in 
care primeste comenzile si comunica cu autoritatea contractanta. In acest sens va prezenta 
minim: 1 adresa de email, 1 numar de tel/fax, 1 persoana de contact, 1 adresa de corespondenta. 

 asigurarea transportului pana la sediul autoritatii contractante; furnizorul va depune documente 
justificative, liste cu dotari (turisme) sau declaratie pe proprie raspundere privind modul in care 
se va efectua transportul pana la beneficiar.   

 asigurarea livrarii de produse conforme si in termen de valabilitate; in vederea diminuarii 
riscului furnizorul poate atasa facturii sau avizului de insotire a marfii o anexa in care sa fie 
evidentiate termenele de valabilitate(expirare) a tuturor produselor din comanda primita, asa 
cum au fost acestea stabilite in cadrul fiecarui lot . 

 respectarea timpilor prestabiliti de livrare; in vederea diminuarii riscului de timp, operatorul 
economic va tine cont de conditiile climaterice si datorita graficului prestabilit de comenzi, 
livrare, receptie plati va cunoaste anticipat datele cand urmeaza sa faca livrarile. 

 Pentru oricare dintre riscurile asumate de catre furnizori, in cazul nerespectarii 
conditiilor prevazute, autoritatea contractanta are dreptul de a executa partial sau total 
garantia de buna executie, dupa caz. 

 
 
 16.Contracte si alte clauze 

16.1 Autoritatea contractanta urmareste sa incheie contracte subsecvente a caror valabilitate sa 
fie de maxim 6 luni. Autoritatea contractanta justifica incheierea contractelor subsecvente la 6 luni prin 
faptul ca numarul de prezentari pacienti este variabil datorita pandemiei actuale Covid-19 . 

 
16.2 Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a incheia contracte subsecvente si pe alte 

perioade in functie de necesitate, in functie de buget, in functie de capacitatea de livrare a furnizorilor 
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precum si de evolutia pandemiei Covid-19 .   
16.3 Evolutia consumurilor pentru dezinfectanti nu este una fixa si poate diferi in functie de 

numarul interventiilor chirurgicale, numarului de persoane internate etc. In cazul incheierii contractelor 
subsecvente pe o perioada mai mare de 3/6 luni, respectiv 1 an, pot conduce la constituirea de stocuri 
inutile si implicit la blocaje financiare. Constituirea de stocuri poate conduce la expirarea ineficienta a 
perioadei de valabilitate a produselor. In cazul evenimentelor de natura tehnico-financiara ce nu pot fi 
evitate, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a incheia contracte subsecvente pentru perioade 
si/sau cantitati mai mici/mari pentru a asigura fluxul continuu.  Acestea pot fi incheiate doar cu acordul 
operatorului economic si cu justificare explicita. Aceste evenimente pot fi, fara a se limita : numar 
crescut de interventii chirurgicale, interventii in cazuri de forta majora, cutremure, dezastre naturale, 
coduri de interventie, infiintarea/reorganizarea de noi sectii/compartimente, achizitia de noi  
echipamente etc. 
 
 
 

PARTEA II – SPECIFICATII TEHNICE 
 

A se vedea Anexa 1 -   Specificatii tehnice pentru achizitia de dezinfectante, 
 
 
 
 

PARTEA III – CRITERII DE SELECTIE 
A se vedea Anexa 2 - Criterii de selectie pentru pregatirea specificatiilor Dezinfectanti, cu indicatii de 

utilizare 
 
 

 
PARTEA IV  – CANTITATI SI VALORI ESTIMATE 

A se vedea Anexa 3 - Lista de cantitati minime si maxime lunare si Anexa 4 – Valori estimate 
 
 
 

Orice mentiune din cadrul procedurii care face referire la nume de marca/procedeu/tip va fi 
citita/inteleasa drept „echivalent”.   

 
 
 

Intocmit,  
Ec. Turtoi Ionut 
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PARTEA II – SPECIFICATII TEHNICE 
 

ANEXA 1 – SPECIFICAŢII TEHNICE PENTRU ACHIZIŢIA DE 
DEZINFECTANTE 

 
 

    Produsul trebuie să deţină aviz eliberat în baza Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului 
mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor 
biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României, cu modificările şi completările 
ulterioare, în termen de valabilitate, sau o formă de autorizaţie de punere pe piaţă eliberată 
conform Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor 
măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea 
produselor biocide, emise de Comisia Naţională pentru Produse Biocide. 

 

 Daca produsul are actul de plasare pe piata sub forma de „AVIZ”, eliberat de Ministerul 
Sanatatii Publice, Comisia Nationala Pentru Produse Biocide, in acest caz produsul sa detina: 

- AVIZ, deţină aviz eliberat în baza Ordinului ministrului sănătăţii , al ministrului mediului şi 
pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 
nr. l 0/368/11 /2010, privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt 
plasate pe piaţă pe teritoriul României cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 
valabilitate eliberat de Comisia Nationala pentru Produse Biocide, valabil la data licitaţiei. 

- Rapoartele de testare pentru demonstrarea eficacităţii biocide în funcţie de tipul de produs, 
activitatea afirmată pe eticheta produsului şi în recomandările de utilizare vor fi efectuate în România 
sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, conform unor metode elaborate de Organizaţia 
Internaţională de Standardizare (ISO), de Comitetul European de Standardizare (CEN). 

 Daca  produsul este incadrat ca dispozitiv medical, in acest caz produsul sa detina: 

- Dovada inregistrarii  produsului ca  dispozitiv  medical in  baza  de date  a  
Ministerului Sanatatii in baza HG 54/2009 art. 31 aliniatul 2 si  Ord. nr.1009/2016 privind înregistrarea 
dispozitivelor medicale 

-   Declaratie de conformitate CE eliberata de producator,  din care sa rezulte ca produsul este 
conform Directivei 93/42/CEE 

-   Certificatul de marcaj CE/ Atestatul CE de aprobare a sistemului complet de asigurare a calitatii 
productiei emis in baza Directivei Dispozitivelor Medicale 93/42/CE cu încadrarea în categoria 
dispozitiv medical în conformitate cu Ord. MS nr.1009/2016 privind înregistrarea dispozitivelor 
medicale  
Fişa tehnică a produsului originală şi/sau tradusă în limba română, cu următoarele 
informaţii: 
    - denumirea comercială; 
    - tipul de produs biocid, conform anexei V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe 
piaţă şi utilizarea produselor biocide, cu amendamentele ulterioare; 
    - domeniul de utilizare corespunzător tipului de produs biocid, indicaţiile de utilizare, 
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concentraţia şi timpul de contact pentru fiecare utilizare (timpul de contact pentru utilizare să 
fie susţinut de concluzia raportului de testare); 
    - forma de condiţionare (de exemplu: concentrat lichid, granule, aerosoli, pulbere), modul 
de ambalare şi cantităţile exprimate în unităţi metrice; 
    - compoziţia chimică: identitatea fiecărei substanţe active (denumirea, nr. CAS, nr. CE) şi 
concentraţia în unităţi metrice. 
    Certificat de calitate şi conformitate al produsului (la solicitare să se prezinte buletine de 
analiză fizico-chimice ale produsului). 
    Condiţii tehnice de asigurare a calităţii 
    Fiecare produs va fi însoţit de un certificat de analiză/raport de analize fizico-chimice 
corespunzător lotului din care face parte. Acesta trebuie să conţină un minim de informaţii 
cum ar fi: 
    - denumirea produsului; 
    - numărul lotului din care face parte; 
    - rezultatele unor analize fizico-chimice (aspect, miros, pH, densitate, solubilitate în apă 
etc.) care trebuie să fie conforme cu datele din Fişa tehnică cu date de securitate; 
    - determinarea concentraţiei/cantităţii de substanţe active care trebuie să corespundă cu 
datele din Declaraţia privind substanţele active din produs dată de producător; 
    - data de expirare a lotului. 
    • Indicaţii privind condiţiile de păstrare, depozitare şi de eliminare finală 
    • Categorii de utilizatori: domeniul medical - conform cu avizul 
    • Indicaţii privind periculozitatea şi măsuri de prim ajutor 
    Fişa cu date de securitate a produsului, întocmită conform art. 31 din Regulamentul 
(CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 
privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), 
de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 
Comisiei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a 
Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei nr. 76/769/CEE a 
Consiliului şi a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CEE şi 2000/21/CE ale 
Comisiei, cu amendamentele ulterioare, în limba română, şi copie după fişa cu date de 
securitate a producătorului 
    Eticheta, cu text în limba română, care să cuprindă următoarele informaţii: 
    - denumirea produsului; 
    - numărul sau denumirea lotului de fabricaţie şi data expirării în condiţii normale de 
depozitare; 
    - forma de condiţionare, cum ar fi: concentrat lichid, gel, granule, pulbere, tablete, aerosol 
pulverizabil şi altele; 
    - utilizările pentru care produsul biocid este avizat/autorizat, cum ar fi: dezinfecţie (pentru 
igiena umană, instrumentar, suprafeţe); 
    - indicaţiile de folosire şi dozaj pentru fiecare utilizare, conform condiţiilor prevăzute în 
aviz/autorizaţie, exprimate în unităţi metrice; 
    - detalii privind efectele adverse directe sau indirecte pentru sănătate şi mediu care pot 
apărea şi instrucţiuni de prim ajutor, acolo unde este cazul; 
    - instrucţiuni pentru eliminarea în siguranţă a produsului biocid şi a ambalajului său, 
inclusiv o interdicţie de refolosire a ambalajului pentru produsele biocide destinate şi 
publicului larg; 
    - perioada de timp necesară pentru efectul biocid, intervalul care trebuie respectat între 
utilizările produsului biocid sau între prima aplicare şi, acolo unde este cazul, informaţii 
privind: următoarea aplicare pe materialul tratat ori primul acces al oamenilor în zone în care 
s-a folosit produsul biocid; 
    - indicaţii cu privire la metodele şi măsurile de decontaminare şi perioada de aerisire 
necesară pentru zonele tratate; 
    - detalii cu privire la curăţarea corespunzătoare a echipamentelor; măsurile de precauţie pe 
perioada utilizării, depozitării şi transportului, de exemplu îmbrăcămintea şi echipamentele de 
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protecţie ale personalului, măsuri de protecţie împotriva incendiilor, acoperirea mobilierului, 
îndepărtarea alimentelor şi hranei; 
    - categoriile de utilizatori pentru care produsul biocid este restricţionat; 
    - informaţiile asupra oricărui risc specific pentru mediu, în special pentru protejarea 
organismelor care nu sunt vizate şi pentru evitarea contaminării apei. 
    Substanţa activă 
    • Conform cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 
privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanţelor active 
existente, conţinute de produsele biocide, menţionat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
    Documentele se prezintă traduse în limba română. 
    Lista standardelor din România aplicabile în unităţile sanitare în domeniul curăţării, 
dezinfecţiei este prevăzută în standardul SR EN 14885 din 2015, cu completările şi 
modificările ulterioare. Unităţile sanitare publice şi private, indiferent de subordonarea 
acestora, sunt obligate să solicite avizul BIO (actul administrativ de punere pe piaţă şi 
comercializare, emis de Comisia Naţională a Produselor Biocide). 
    În conformitate cu obiectivele de dezinfecţie şi cerinţele impuse în anumite sectoare, 
nivelurile de dezinfecţie sunt clasificate astfel: dezinfecţie de nivel scăzut, mediu sau înalt, 
care direcţionează spectrul de acţiune al produsului. Acest nivel de dezinfecţie este în funcţie 
de caracterul critic al materialului care urmează să fie dezinfectat. 
    Forma de condiţionare a dezinfectanţilor poate fi solidă (granule, tablete, pulberi) sau 
lichidă (soluţii, geluri), gata de utilizare (RTU) sau concentrată, care urmează a se dilua 
pentru utilizare, şi se vor alege astfel încât să fie compatibili cu materialul suprafeţelor şi 
instrumentarului ce urmează a fi dezinfectat. 
 Cerinte generale : 
- sa fie compatibile cu materialele pe care se vor utiliza (covor tip tarkett, inox, plastic, 
mozaic, gresie,etc.) 
- sa fie compatibili cu materialul suprafetelor si instrumentarului ce urmeaza a fi dezinfectat,  
- solutia de lucru sa nu fie coroziva; 
- produsul să nu decoloreze suprafeţele, să nu albească, să nu păteze, să nu necesite clătire 
- sa aiba eficienta si in prezenta substantelor interferente : sange, puroi, voma, diaree, apa 
dura, materii organice; 
- sa fie usor de utilizat; 
- sa fie stabile in timp; 
- sa aiba remanenta cat mai mare pe suprafete; 
- sa fie cu toxicitate redusa in solutia gata de utilizare; 
- soluţia de lucru să nu prezinte acţiune iritantă asupra pielii, căilor respiratorii, mucoasei 
oculare şi bucale, să nu necesite utilizarea în încăperi cu ventilaţie specială. 
- Sa respecte Ordinul nr. 961/2016- actualizat privind curatarea, dezinfecţia si sterilizarea in 
unităţile sanitare; 
Pentru fiecare pozitie se vor prezenta produse cu substante active diferite in vederea 
efectuarii alternantei. 
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PARTEA III – CRITERII DE SELECTIE 
 
 

Anexa 2 –  Criterii de selecţie pentru pregătirea specificaţiilor Dezinfectanţi 
cu indicaţii de utilizare 

 
 
 
 

Lot Nr. 1 – DEZINFECTANT  RAPID  PENTRU SUPRAFETE SI DISPOZITIVE  
MEDICALE –  aplicare prin pulverizare 
 
 

 Indicaţii: dezinfectia prin pulverizare a suprafeţelor cat si a dispozitivelor medicale. 
 

    Activitate antimicrobiană şi standarde: 
    Spectrul de activitate conform EN 14885/2015 
    • Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact </= 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în 
contact cu pacienţii sau personalul medical) sau </= 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), 
reducere lg. >/= 5,0 
    • Bactericidă/Fungicidă: EN 13697 (2,2), timp de contact 5 min., reducere lg. >/= 4,0 
    • Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact </= 5 min. (pentru 
suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau </= 60 min. (pentru 
alte tipuri de suprafeţe), reducere lg. >/= 4,0 
    • Fungicidă/Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans + Aspergillus brasilliensis) (2,1), timp 
de contact </= 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul 
medical) sau </= 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere lg. >/= 4,0 
    • Micobactericidă EN 14348 (2,1), timp de contact 60 min., reducere lg. >/= 4,0 
    • Virucidă: EN 14476 (2,1), timp de contact </= 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact 
cu pacienţii sau personalul medical) sau </= 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere 
lg. >/= 4,0 

 Să nu conţină aldehide, fenoli, clor, iod. 
 Să aibă o compatibilitate bună cu orice fel de material şi să poată fi folosit în activitatea 

zilnică de dezinfecţie rapidă prin pulverizare. 
 Să fie sub formă lichidă. 
 Sa nu necesite dilutie. 
 Forma de prezentare: flacon de 0,5 litri - maxim 1 litru, prevazut cu pompa pulveriza-

toare pentru fiecare flacon. 
 

Analiza comparativa se va face pe litru de soluţie de lucru, la concentraţia minima eficienta 
indicata de producătorul autorizat pentru acţiunea pe spectrul solicitat, in timpul de contact cel mai 
scurt. 
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LOT nr. 2 – Sapun pentru dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare 
 
 
Indicaţii: dezinfecţia igienică a mâinilor 
 

Activitate antimicrobiană şi standarde 
    Spectrul de activitate conform EN 14885:2015 
     
    • Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact între 30 sec. şi 1 min., reducţie lg, pentru 
produs de spălare >/= 3,0, pentru produs de frecare >/= 5,0 
    EN 1499 (2,2), timp de contact între 1 min. şi 5 min. 
    • Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact între 30 sec. şi 1 min., 
reducţie lg. pentru produs de spălare >/= 2,0, pentru produs de frecare >/= 4,0 
    • Virucidă: EN 14476 (2,1), timp de contact între 0,5 şi 1 min., reducţie lg. >/= 4,0 
    • Micobactericidă/Tuberculocidă (2/1): SR EN 14348 
- Să nu producă iritaţii la utilizări repetate, să fie specificat factorul de protecţie tegumentară 
- Să prezinte perioada de valabilitate/stabilitate/siguranţă în timp împotriva contaminării, din 
momentul deschiderii recipientului (conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 961/2016, cu 
modificările ulterioare). 
 
Cerinte suplimentare: 

- Actul de plasare pe piata sa fie DOAR sub forma de AVIZ eliberat de MSP, Comisia Nationala 
Pentru Produse Biocide ; 

- Să nu producă iritaţii la utilizări repetate, să fie specificat factorul de protecţie tegumentară ; 

-Să prezinte perioada de valabilitate/stabilitate/siguranţă în timp împotriva contaminării, din 
momentul deschiderii recipientului (conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 961/2016, cu 
modificările ulterioare). 

 

      Analiza comparativa va avea în vedere preţul pe cantitatea de solutie necesara pentru 
spalarea igienică a mainilor, indicată în avizul sanitar  la care produsul acţionează pe 
spectrul de acţiune solicitat în timpul cel mai scurt. 

 
 
 
LOT nr. 3 – Sapun pentru dezinfecţia chirurgicala a mâinilor prin spălare 
 
Indicaţii: dezinfecţia chirurgicală a mâinilor 
 
Compoziţia şi ingrediente active: 
    Spectrul de activitate conform EN 14885:2015 
    • Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact între 30 sec. şi 1 min., reducţie lg, pentru 
produs de spălare >/= 3,0, pentru produs de frecare >/= 5,0 
    EN 12791 (2,2), timp de contact între 1 min. şi 5 min. 
    • Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact între 30 sec. şi 1 min., 
reducţie lg. pentru produs de spălare >/= 2,0, pentru produs de frecare >/= 4,0 
    • Micobactericidă: EN14348 (2,1) 
    • Virucidă: EN14476 (2,1) 
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    - Să nu producă iritaţii la utilizări repetate, să fie specificat factorul de protecţie 
tegumentară 
    - Să prezinte perioada de valabilitate/stabilitate/siguranţă în timp împotriva contaminării, 
din momentul deschiderii recipientului (conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 961/2016, 
cu modificările ulterioare) 
 
Cerinte suplimentare: 

- Actul de plasare pe piata sa fie DOAR sub forma de AVIZ eliberat de MSP, Comisia Nationala 
Pentru Produse Biocide ; 

- Să nu producă iritaţii la utilizări repetate, să fie specificat factorul de protecţie tegumentară ; 

-Să prezinte perioada de valabilitate/stabilitate/siguranţă în timp împotriva contaminării, din 
momentul deschiderii recipientului (conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 961/2016, cu 
modificările ulterioare). 

 
   Analiza comparativa va avea în vedere preţul pe cantitatea de solutie necesara 

pentru spalarea igienică a mainilor, indicată în avizul sanitar  la care produsul 
acţionează pe spectrul de acţiune solicitat în timpul cel mai scurt. 

 
 
 
LOT nr. 4 – Antiseptic pentru dezinfecţia igienică a mâinilor prin frecare 

 
 
Indicaţii: dezinfecţia igienică a mâinilor  
 
Activitate antimicrobiană şi standarde 
    Spectrul de activitate conform EN 14885:2015 
    • Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact între 30 sec. şi 1 min., reducţie lg, pentru 
produs de spălare >/= 3,0, pentru produs de frecare >/= 5,0 
    EN 1500 (2,2), timp de contact între 1 min. şi 5 min. 
    • Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact între 30 sec. şi 1 min., 
reducţie lg. pentru produs de spălare >/= 2,0, pentru produs de frecare >/= 4,0 
    • Virucidă: EN 14476 (2,1), timp de contact între 0,5 şi 1 min., reducţie lg. >/= 4,0 
    • Micobactericidă/Tuberculocidă (2/1): SR EN 14348 
 
    - Să prezinte perioada de valabilitate/stabilitate/siguranţă în timp împotriva contaminării, 
din momentul deschiderii recipientului (conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 961/2016, 
cu modificările ulterioare). 
- Să nu producă iritaţii la utilizări repetate, să fie specificat factorul de protecţie tegumentară 
 
Cerinte suplimentare: 

- Actul de plasare pe piata sa fie DOAR sub forma de AVIZ eliberat de MSP, Comisia Nationala 
Pentru Produse Biocide ; 

- Să nu producă iritaţii la utilizări repetate, să fie specificat factorul de protecţie tegumentară ; 
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-Să prezinte perioada de valabilitate/stabilitate/siguranţă în timp împotriva contaminării, din 
momentul deschiderii recipientului (conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 961/2016, cu 
modificările ulterioare). 

   Analiza comparativa va avea în vedere preţul pe cantitatea de solutie necesara 
pentru spalarea igienică a mainilor, indicată în avizul sanitar  la care produsul 
acţionează pe spectrul de acţiune solicitat în timpul cel mai scurt. 

 
 

 
 
 
 Comisia Tehnica : 

1. Dr. Tovarnac Florin – presedinte cu drept vot  
 

2. Dr. Vasile Mihaela – Medic sef Laborator 
 

3. Dr. Lupu Laurentiu – Medic coordonator BO I 
 

4. Dr. Roadevin Mihaela – Medic sef UPU 
 

5. Director Ingrijiri – As.med.pr. S Dobre Dorina 
 

6. As.med.pr. Patarlageanu Valentin – Asistent coordonator corp B  
 

7. As.med.pr. Zainea Milica – Asistent coordonator corp D 
 

8. As.med.pr. Popescu Lenuta – Asistent sef UPU 
 

9. As.med.pr. Albu Catalin – Asistent coordonator Medicina Legala  
 

10. As.med.pr. Guta Luiza – Asistent coordonator SPIAAM 
 

11. As.med.pr. Paduraru Simona – Asistent SPIAAM 
 

 



ANEXA 3 

CANTITATI MINIME / MAXIME LUNARE SUBSTANTE DEZINFECTANTE 

                 SPITAL                  UPU    MEDICINA LEGALA           TOTAL GENERAL

Nr.crt. PRODUS

UNITATEA DE 
MASURA

CANTITATEA 
LITRI MINIMA 
/ LUNA

CANTITATEA 
LITRI MAXIMA 
/ LUNA

CANTITATEA 
LITRI MINIMA 
/ LUNA

CANTITAT
EA LITRI 
MAXIMA / 
LUNA

CANTITATEA 
LITRI MINIMA 
/ LUNA

CANTITATEA 
LITRI 
MAXIMA / 
LUNA

CANTITATEA 
LITRI MINIMA 
/ LUNA

CANTITAT
EA LITRI 
MAXIMA / 
LUNA

CANTITATEA 
LITRI MINIMA / 
LUNA

CANTITATEA 
LITRI MAXIMA 
/ LUNA

CANTITATEA 
LITRI MINIMA / 
LUNA

CANTITATEA 
LITRI MAXIMA / 
LUNA

1
DEZINFECTANT RAPID PENTRU SUPRAFETE SI 

DISPOZITIVE MEDICALE-aplicare prin pulverizare LITRI CONCENTRAT 
(aplicare fara dilutie)

270 1500 30 90 30 150 5 25 6 30 341 1795

2

SAPUN PENTRU DEZINFECTIA IGIENICA A 
MAINILOR PRIN SPALARE

LITRI CONCENTRAT 
(calculat la o aplicare 

de 3ml/procedura)
350 1800 130 390 35 160 5 25 10 50 530 2425

3
SAPUN PENTRU DEZINFECTIA CHIRURGICALA A 

MAINILOR PRIN SPALARE

LITRI CONCENTRAT 
(calculat la o aplicare 
de 2x3ml/procedura)

30 150 10 30 3 20 0 0 0 0 43 200

4
ANTISEPTIC PENTRU DEZINFECTIA MAINILOR PRIN 

FRECARE

LITRI CONCENTRAT 
(calculat la o aplicare 
de 1,5ml/procedura)

400 2000 50 150 35 160 5 25 20 100 510 2435

 Comisia Tehnica :
1. Dr. Tovarnac Florin – presedinte cu drept vot 

2. Dr. Vasile Mihaela – Medic sef Laborator

3. Dr. Lupu Laurentiu – Medic coordonator BO I

4. Dr. Roadevin Mihaela – Medic sef UPU

5. Director Ingrijiri – As.med.pr. S Dobre Dorina

6. As.med.pr. Patarlageanu Valentin – Asistent coordonator corp B 

7. As.med.pr. Zainea Milica – Asistent coordonator corp D

8. As.med.pr. Popescu Lenuta – Asistent sef UPU

9. As.med.pr. Albu Catalin – Asistent coordonator Medicina Legala 

10. As.med.pr. Guta Luiza – Asistent coordonator SPIAAM

11. As.med.pr. Paduraru Simona – Asistent SPIAAM

DIALIZA   AMBULATOR



ANEXA 4

Nr. 
Lot

Denumire 
produs

UM

Pret 
estimat 
(lei fara 

TVA) 

Cantitate 
minima 
lunara

Cantitate 
maxima 
lunara

Cantitate 
minima Ct. 
Subs 6 luni

valoare 
minima ct. 
subs 6 luni

Cantitate 
maxima 

Ct. Subs 6 
luni

valoare 
maxima ct. 
subs 6 luni

Cantitate 
minima 

AC 12 luni

Valoare 
minima AC 

12 luni

Cantitate 
maxima A 
C 12 luni

valoare 
maxima A C 12 

luni

1

Dezinfectant rapid 
pentru suprafete si 

dispozitive 
medicale- aplicare 
prin pulverizare

Litri 
Concentrat 
(aplicare fara 

dilutie)

43.34 341 1795 2046 88,673.64 10770 466,771.80 4092 177,347.28 21540 933,543.60

2

Sapun pentru 
dezinfectia 

igienica a mainilor 
prin spalare

Litri 
Concentrat 
(calculat la o 
aplicare de 

3ml/procedura)

55.43 530 2425 3180 176,267.40 14550 806,506.50 6360 352,534.80 29100 1,613,013.00

3

Sapun pentru 
dezinfectia 

chirurgicala a 
mainilor prin 

spalare

Litri 
Concentrat 
(calculat la o 
aplicare de 

2x3ml/procedu
ra)

75.50 43 200 258 19,479.00 1200 90,600.00 516 38,958.00 2400 181,200.00

4

Antiseptic pentru 
dezinfectia 

mainilor prin 
frecare

Litri 
Concentrat 
(calculat la o 
aplicare de 

1.5ml/procedur
a) 

34.56 510 2435 3060 105,753.60 14610 504,921.60 6120 211,507.20 29220 1,009,843.20

390,173.64 1,868,799.90 780,347.28 3,737,599.80
928,613.26 4,447,743.76

Intocmit,
Ec. Turtoi Ionut

Cantitati si valori estimate

VALORI TOTALE (lei fara TVA):
VALORI TOTALE (lei inclusiv TVA):



 

 
CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA 

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRĂILA  
 

 
 
Nr.  33556/08.09.2020 

Șos. Buzăului, nr. 2, 810325, Brăila, România 
tel 0239 692222, fax 0239 692732 
oficiu@spitjudbraila.ro, www.spitalbraila.ro 

 

Înregistrat ca operator de date cu caracter personal la ANSPDCP cu nr. 30735 
Pavilion A, C – Șos. Buzăului, nr. 2, tel 0239 692222, fax 0239 692732 
Pavilion B – Str. Pietății, nr. 1, tel 0239 692222, fax 0239 691500 
Pavilion D – Str. Independenței, nr. 251, tel 0239 618969, fax 0239 618959    
 

 

FISA DE DATE 
 

Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare 

pentru atribuirea acord cadru: 

ACHIZITIE DEZINFECTANTI 
 (SUBSTANTE BIOCIDE) 

  
 
 
 

APROBAT 
 ORDONATOR DE CREDITE 

 MANAGER, 
 DR. RASNOVEANU MIHAELA  DELIA 

 
 

 VIZAT 
DIRECTOR FIN-CONT INTERIMAR, 

EC. VRINCEANU CRISTINA 
 

 

 
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 

 

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT 

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA 

 

Adresa postala: BRAILA ,SOS.BUZAULUI NR.2, Localitatea: Braila, Cod postal: 810325, 
Romania, Punct(e) de contact: Serv. Achizitii Publice Ec. Turtoi Ionut  Tel. +40 239692222, 
Email: achizitie11@spitjudbraila.ro, Fax: +40 239693868, Adresa internet (URL): 
www.spitalbraila.ro 

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA 
(ACTIVITATILE PRINCIPALE): Spital judetean de urgenta; Activitate (Activitati)- 
Sanatate 

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI 
CONTRACTANTE: NU 
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Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a 
ofertelor: 3.  AC va raspunde cu 2 zile anterior fata de data limita de depunere a ofertei. 

 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea 
contractanta/entitatea contractanta: Acord cadru pentru Achizitie produse biocide 
(Dezinfectanti), 4 loturi. 

 

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: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA, SOS. 
BUZAULUI, NR. 2 

II.1.3) Anuntul implica:  Contract acord cadru, cu toti participanti care depun oferta admisibila, 
pentru fiecare lot. 

 

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 

 

Obiectul procedurii: Autoritatea contractanta, in temeiul art. 104, alin.(1), lit.c) din Legea 
98/2016, apeleaza la aplicarea unei proceduri de Negociere fara publicare prealabila 
pentru achizitia de Dezinfectanti. Procedura de atribuire va fi impartita pe loturi, cu 
incheierea unui contract acord cadru cu toti ofertantii admisibili, pentru o perioada de maxim 
12 luni, cu o clauza speciala de reziliere la finalizarea unei proceduri de licitatie dezinfectanti. 
Cel mai mare contract subsecvent: 6 luni. 

 

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

Cod CPV : 24455000-8 – Dezinfectanti (Rev.2) 

 

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

II.1.8) Impartire in loturi: DA 

Ofertele trebuie depuse pentru: 1 Lot / Toate Loturile 

Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant:  4 
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Estimarea valorii totale a achiziţiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru :          
Valoarea estimată fără TVA: intervalul: între  780,347.28 şi 3,737,599.80    
Frecvenţa şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc):  
Durata celui mai mare contract 6 luni. Valori contracte subsecvente: 
 
Lot 1 min- 88,673.64 max- 466,771.80 
Lot 2 min- 176,267.40 max- 806,506.50 
Lot 3 min- 19,479.00 max- 90,600.00 
Lot 4 min- 105,753.60 max- 504,921.60 
 

II.1.9) Vor fi acceptate variante: Nu 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul: conform documentatie descriptiva 

II.2.2) Optiuni: Nu 

 

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL 
PENTRU FINALIZARE: 

Durata acord cadru: 12 luni incepand de la data atribuirii contractului . In caz exceptional, 
strict justificat autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a renegocia preturile in cazul 
majorarii cantitatilor din acordul cadru. Aceasta situatie va fi posibila doar in cazuri de forta 
majora. 

Clauza speciala de reziliere la atribuirea unui alt contract rezultat in urma unei proceduri de 
licitatie: Autoritatea contractanta, in temeiul art. 104, alin.(1), lit.c) din Legea 98/2016, apeland 
la aplicarea procedurii de Negociere fara publicare prealabila isi rezerva dreptul ca in momentul 
semnarii unui contract rezultat in urma unei proceduri de licitatie publica pentru dezinfectanti, 
sa rezilieze de drept acordul/contractul aflat in desfasurare. Rezilierea se va face de comun 
acord, prin informare cu  minim 11 zile anterior si numai dupa receptia comenzilor deja 
lansate si nereceptionate daca acest lucru este posibil. 

 

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

II.4.1) Ajustarea pretului contractului: DA 

Contractul va putea fi ajustat dupa urmatoarea metoda : 

Pretul unitar al produselor si implicit valoarea contractului este cel/cea declarat/a in formularul 
de oferta si va ramane fix/a pana la finalizarea contractului acord cadru, putand fi ajustat doar 
in urmatoarea conditie: 

Pretul se va ajusta atunci cand cursul de schimb valutar leu-euro va suferi modificari 
(cresteri/diminuari) care depasesc un raport procentual de +-5% pentru o perioada de minim 5 
zile consecutive, raportat la cursul BNR din data transmiterii Invitatiei de participare. 

Formula de ajustare este urmatoarea: 

PN = (PV x N)/100, unde: 
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PN = Pretul nou (actualizat); 

PV = Pretul vechi (care nu mai poate fi mentinut); 

N = Nivelul de crestere, ce se determina cu formula: 

N = CN x 100 / CV, unde: 

CN = cursul valutar afisat de BNR in data actualizarii pretului; 

CV = cursul valutar afisat de BNR la data trimiterii invitatiilor de participare. 

II.4.2) Clauza speciala – In cazul in care furnizorul demonstreaza cu acte doveditoare (strict 
actele de achizitie si formulare ANAF) faptul ca importul se realizeaza din tari care utilizeaza 
ca moneda Dolarul (USD) se vor aplica aceleasi conditii de ajustare a pretului, Euro fiind 
inlocuit de Dolar (USD) 
 

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI 
TEHNICE 

 

III.1) CONDITII DE PATICIPARE 

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) 

III.1.1.a) Fara garantii de participare 

III.1.1.b) Garantie de buna executie  Da 

Cuantumul garantiei de buna executie este 10% din valoarea contractului subsecvent, fara TVA. 

Garantia se constitue in maxim 5 zile lucratoare de la semnarea constractului subsecvent, prin 
virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România 
sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract.. In 
cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 de lei autoritatea 
contractanta are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor 
sume in numerar. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de 
buna executie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în 
cazul în care contractantul nu îsi îndeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. 
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are 
obligatia de a notifica pretentia atât contractantului, cât si emitentului instrumentului de 
garantare, precizând obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al 
prejudiciului. În situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul 
are obligatia de a reîntregii garantia în cauza raportat la restul ramas de executat. Autoritatea 
contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie în cel mult 14 zile de 
la data întocmirii procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului si/sau 
de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pâna la acea data pretentii asupra ei. 

 

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

Autoritatea contractanta va efectua platile catre furnizori la maxim 60 zile de la receptia marfii, 
conform legii 72/2013. 
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Furnizorul trebuie sa aiba cont deschis la Trezorerie. Se va depune declaratie cu acceptare 
termen de plata 60 zile si extras de cont cu evidentierea contului deschis. 

 

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie 
contractul: 

Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016 

 

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

 

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 

Ofertantii/ asociatii/tertii sustinatori/subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile 
prevazute la art. 59, 60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. 

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante : Manager: Dr. Rasnoveanu 
Delia Mihaela; Director Medical: Dr. Neacsu Alina; Director Financiar-Contabil: Ec. 
Vrinceanu Cristina; Director Ingrijiri Medicale : As. Dobre Dorina; Sef Serviciu Achizitii 
Publice: Ec. Petrea Lenuta; Consilier Juridic: Gegea Constanta; Serviciul Achizitii Publice -Ec. 
Turtoi Ionut;   

Aceste documente sunt: - Declaratii completate conform Art 59, 60, 164, 165, 167 din Legea 
98/2016. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata 
impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat 
etc.) la momentul prezentării; Cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor 
organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator  
economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de  control în cadrul acestuia, 
aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;   
                                
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 

Operatorul economic care depune oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in 
conditiile legii din tara de rezidenta, ca este legal constituit si nu se afla in niciuna dintre 
situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza 
activitatile care fac obiectul contractului. 

Aceste documente sunt: 

–  Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din 
care sa rezulte obiectul de activitate al societatii ; 

–  Avize pentru produse biocide ; 

–  Rapoarte de testare; 
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–  Daca produsul este incadrat ca dispozitiv medical: dovada inregistrarii, declaratie de 
conformitate, certificat CE; 

–  Fisa tehnica a produsului; 

–  Fisa cu date de securitate a produsului etc 

Toate documentele solicitate in cadrul Documentatiei descriptive Anexele 1, 2, 3 sunt 
minime, obligatorii si eliminatorii.  

Nota: In cazul ofertantilor straini, se vor prezenta documente echivalente eliberate de autoritati 
competente din tara de resedinta 

 

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)  Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului 

Nu se solicita 

 

Operatorul economic va face dovada obligatorie a certificarilor solicitate prin 
transmiterea documentelor in copie "conform cu originalul",  in termen de valabilitate, 
la data limita de depunere a ofertelor . 

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA 

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: Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare 

 

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.3.3) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta sau cererea de participare:  Romana 

IV.3.4) Moneda in care se exprima oferta de pret: RON 
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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 al propunerii tehnice 

Propunerea tehnica trebuie prezentata astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii 
corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile tehnice prevazute in Documentatia 
descriptiva (Caietul de Sarcini). Oferta tehnica va cuprinde obligatoriu si documentele 
justificative pentru fiecare cerinta din documentatia descriptiva prin care ofertantul va face 
dovada ca are capacitatea tehnica de realizare a acestora. 

 

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare 

Ofertantul va transmite propunerea financiara intocmita conform Formularului de oferta si va 
fi insotit inclusiv de un tabel detaliat cu modul de calcul solicitat prin documentatia descriptiva, 
intrucat analiza comparativa se va face pe litrul de solutie de lucru sau pe cantitatea de solutie 
necesara pentru spalarea igienica a mainilor.  

Echivalenta leu/euro este cursul BNR din data limita de depunere a ofertelor.  Valoarea euro 
reprezinta si cursul de referinta fata de care se poate face ajustarea pretului contractului 

Oferta financiara va cuprinde pretul in lei care va fi exprimat in maxim 2 zecimale. Oferta 
financiara va fi detaliata pe fiecare produs (pret unitar) si pe total. 

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul, conf. legii de a solicita orice alte clarificari cu 
privire la oferta depusa astfel incat adjudecarea ofertei castigatoare sa se faca pe baza tuturor 
justificarilor prezentate de ofertant. Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant 
prin semnatura si stampila. 

 

IV.4.3) Modul de prezentare al ofertei 

 Oferta se depune, in plic opac, sigilat, pana la data limita de depunere stabilita in 
invitatia de participare, respectiv 17.09.2020 ora 12:00, la Registratura Spitalului 
Judetean de Urgenta Braila, Soseaua Buzaului nr. 2, in plic opac, sigilat, insotita de 
scrisoare de inaintare, cu inscriptia: „Documente procedura Negociere-Dezinfectanti, 
Spitalul Judetean de Urgenta Braila.  A nu se deschide pana la 17.09.2020 ora 13:00 " . 

 Data limita de depunere a ofertelor este cea precizata in Invitatia de participare 
transmisa/primita. 

Precizam ca oferta devine anexa la contract si este documentul de la a carui valoare porneste 
negocierea. 

Deschiderea ofertelor se face la sediul autoritatii contractante la data si ora deschiderii ofertelor 
mentionata in invitatia de participare . 

In conditiile actualei pandemii, Reprezentantii operatorilor economici invitati la negociere NU 
sunt invitati la deschiderea ofertelor.  
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Facem precizarea ca negocierile (noile preturi) fata de oferta financiara depusa, se pot 
face astfel: 

Dupa sedinta de deschidere se va transmite un proces verbal catre participanti cu 
preturile initial ofertate.  

Ulterior comisia de evaluare va face verificarea tehnica (inclusiv clarificari) dupa care va 
transmite procesul verbal de evaluare tehnica. Concomitent se va face si solicitarea de 
negociere (transmiterea de noi preturi) pentru ofertele declarate admisibile. 

SJU Br nu accepta transmiterea de oferte alternative in cadrul plicului si nici interventii 
telefonice. Toate comunicarile si negocierile se vor desfasura exclusiv pe email. 

 

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC: Nu 

 

VI.3) ALTE INFORMATII 

 In cazul in care doua sau mai multe oferte admisibile, clasate pe primul loc au preturi 
egale, in cadrul propunerii financiare, autoritatea contractanta va transmite catre operatorii 
economici solicitarea de noi preturi, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua 
propunere financiara are pretul cel mai scazut. Modalitatea de solicitare si transmitere se va 
stabili strict la nivelul procesului verbal de deschidere, de catre comisia de evaluare. 

 

 

Sef Serviciu Achizitii Publice 

Ec. Petrea Lenuta 

 

 

Serviciu Achizitii Publice 

Ec. Turtoi Ionut 

 

 

Birou Juridic 

Cons. jr. Gegea Constanta 



  

 

 
 

FISA CU INFORMATII GENERALE 
 
 
 
 

 
1. DENUMIRE SOCIETATE: .................................................................................. 
2. NUME REPREZENTANT LEGAL: 
3. CODUL FISCAL: RO 
4. NUMAR DE INREGISTRARE LA REGISTRUL COMERTULUI: J........./......../................ 
5. SEDIU SOCIAL: 
6. TELEFON/FAX/E-MAIL: 
7. CONT  TREZORERIE: ............................................................  

8. PERSOANA DE CONTACT (nume, tel., email): 

9. ADRESA DE CORESPONDENTA (daca este diferita de adresa sediului social): .......................................... 

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

10. ALTE INFORMATII RELEVANTE (Administratori, semnatari ai contractelor 
 

                                              
 
Toate rubricile sunt obligatorii, adresa de email este extrem de importanta deoarece prin 
intermediul acesteia se vor purta negocierile! 
 

Stampila si semnatura 
pentru confirmare informatii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMULAR  NR. 1 

 

Declaraţie pe propria răspundere cu privire la conflictul de interese definit 
de art.59 si 60 din LEGEA Nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

Formularul se completeaza de catre: ofertant / asociat /subcontractant. 
Denumire operator 
economic : 

 

Catre: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA 

Subsemnatul ..............................................., (numele reprezentantului legal), reprezentant al operatorului 
economic .............................................................................. (denumirea operatorului economic), participant 
in calitatea de ....................................................  (ofertant / asociat / subcontratant) la procedura de 
Negociere fara publicare pentru atribuirea contractului de furnizare, având ca obiect achizitia de   
Dezinfectanti (produse biocide), organizată de  SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA 
BRAILA  declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne 
aflăm în niciuna dintre situatiile prevăzute la art. 60 din LEGEA Nr. 98 /2016 privind achiziţiile 
publice care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59 din actul normativ mai 
sus mentionat, cu persoane cu funcţii de decizie-conducătorul autorităţii contractante, membrii 
organelor  decizionale ale autorităţii contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum şi 
orice alte persoane din cadrul autorităţii contractante ce pot influenţa conţinutul documentelor 
achiziţiei şi/sau desfăşurarea procedurii de atribuire, respectiv: Manager: Dr. Rasnoveanu Delia 
Mihaela; Director Medical: Dr. Neacsu Alina; Director Financiar-Contabil: Ec. Vrinceanu Cristina; 
Director Ingrijiri Medicale : As. Dobre Dorina; Sef Serviciu Achizitii Publice: Ec. Petrea Lenuta; 
Consilier Juridic: Gegea Constanta; Serviciul Achizitii Publice -Ec. Turtoi Ionut;   
2. Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaratiilor, 
situatiilor şi documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea 
noastră, precum şi experienta, competenţa şi resursele de care dispunem. 
3. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea 
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 

Ofertant - numele reprezentantului legal, în clar 
 

Semnatura autorizata si stampila 
 

Data completarii  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULAR  NR. 2 

 

 

 

Operator economic, 
________________________ 
(denumirea/numele) 
 

DECLARAȚIE 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, din 

Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice 

 
Subsemnatul ………………................................……... (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), 
reprezentant împuternicit al ..............................................................., declar pe propria răspundere, în 
calitate de ofertant la procedura de Negociere fara publicare avand ca obiect „ Achizitie 
Dezinfectanti (produse biocide)”, organizată de SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA 
BRAILA, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în niciuna dintre 
situaţiile prevăzute la art. 164 din legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, respectiv 
nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia 
dintre următoarele infracţiuni: 
  a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 
ale legislaţiei penale aplicabile; 
  b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din 
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale 
aplicabile; 
  c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 
din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 
ale legislaţiei penale aplicabile; 
  d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind 
prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale aplicabile; 
  e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a 
finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută 
de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale aplicabile; 
  f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale aplicabile; 
  g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

1. Subsemnatul, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experienţa, competenţa şi resursele 
de care dispunem. 



2. Subsemnatul, autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii 
contractante, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 

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

 
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 «Falsul în Declaraţii» din Codul 
Penal referitor la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele 
prevăzute în art. 175 din Noul Cod Penal sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în 
vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 
împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare 
de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.» 
 
 
Operator economic: 
Data: [ZZ.LL.AAAA]:  
(numele şi prenume)__              __________________,  
(semnătura şi ştampilă),  
în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
____________________________________ (denumire/nume operator economic) 
 
 
Notă:  
Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. 
Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de 
reprezentantul său legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULAR  NR. 3 

 

OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 

din Legea 98/2016 
 
Subsemnatul(a)............................................................... [se inserează numele operatorului economic persoana 

juridică], în calitate de ofertant la procedura de Negociere fara publicare, pentru achiziția având ca 
obiect Achizitie Dezinfectanti (produse biocide)”, la data de ............................., organizată de 
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA, declar pe proprie răspundere că: 
 
Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general 
consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165 alin. (1) si art. 166 alin. (2) din Legea nr. 
98/2016.  
Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167 (1) din Legea 98/2016, 
respectiv:  
a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016; 
b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 
activității;  
c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea; 
d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul 
sau în legătură cu procedura în cauză;  
e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;  
f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire;  
g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul unui 
contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții 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 sancțiuni comparabile;  
h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea 
autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii 
criteriilor de calificare şi selecție;  
i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să 
obținem informații confidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii 
de atribuire și nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă 
asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire.    
 
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor orice 
documente doveditoare de care dispunem. 
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 
 
Operator economic:  
Data: [ZZ.LL.AAAA]:  
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă), în calitate de 
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
____________________________________ 
                                                       (denumire/nume operator economic) 
 



 
FORMULAR NR. 4 

FORMULAR   DE  OFERTA  TEHNICA  

Denumire operator economic SC.... 

Catre : SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA 

Examinand documentatia de atribuire, subsemnatul ................................................., (numele reprezentantului legal), 

reprezentant a ofertantului .............................................................................. (denumirea ofertantului), participant la 

procedura de Negociere fara publicare pentru atribuirea acordului cadru, având ca obiect achizitia de 

Dezinfectanti (produse biocide), organizată de SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA, ne oferim 

ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia de atribuire, sa furnizăm produsele in 

conformitate cu solicitarile din Documentatia descriptiva (Caietul de sarcini), astfel: 

Numa
r LOT 

Denumire produs 
UM / mod de 

ambalare ofertat 
Producator 

- Tara 

Nr produs in 
Registrul 

Biocide / nr. 
Aviz 

ANMDMR 

 Numarul 
Organismului 
notificat pt CE 
(nr. din 4 cifre 
care apare pe 

eticheta 
produsului) 

1 
Dezinfectant rapid pentru suprafete si 

dispozitive medicale- aplicare prin pulverizare 
Litri Concentrat 
(aplicare fara dilutie) 

   

2 
Sapun pentru dezinfectia igienica a mainilor 

prin spalare 
Litri Concentrat (calculat 
la o aplicare de 3ml/procedura) 

   

3 
Sapun pentru dezinfectia chirurgicala a 

mainilor prin spalare 
Litri Concentrat (calculat la 
o aplicare de 2x3ml/procedura) 

   

4 
Antiseptic pentru dezinfectia mainilor prin 

frecare 

Litri Concentrat (calculat la 
o aplicare de 1.5ml/procedura)  

Flacon 1L 

Xyz-Ro 38855/bio/1/1
2.24 

1234 

 Se vor elimina randurile pentru care nu se oferteaza produse!  

 Prezentului formular i se ataseaza documentele justificative, solicitate conform documentatiei descriptive 
(caietul de sarcini) : Avize, rapoarte, certificate etc si se vor prezenta detaliat cu numar si data de emitere si 
data de valabilitate conform tabelului urmator: 
 

Nr. 
Crt 

Denumire document Numar si data de 
emitere a 

documentului 

Valabilitate 
document 

Observatii  

1 Exemplu: Aviz ANMDMR  5444/22.08.2019 01.08.2022 Distribuitor pt producatorul ……….(al carui 
produs s-a ofertat) 

2 Exemplu de completare: Aviz 
biocide  

4361BIO/01/12.24 11.12.2020 
 

Distribuitor pt producatorul ……….(al carui 
produs s-a ofertat) 

3     
4     

 
  

1. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in conformitate cu 
cerintele documentatiei descriptive (caietului de sarcini). 

Ofertant - numele reprezentantului legal, în clar  

Semnatura autorizata si stampila  

Data completarii  



FORMULAR nr. 5 

FORMULAR OFERTA FINANCIARA 

Denumire operator economic:  

Catre : SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA 

Examinand documentatia de atribuire, subsemnatul ........................................., (numele reprezentantului legal), reprezentant a ofertantului 

.............................................................................. (denumirea ofertantului), participant la procedura de Negociere fara publicare pentru 

atribuirea contractului de furnizare, având ca obiect achizitia de Dezinfectanti (produse biocide), organizată de SPITALUL 

JUDETEAN DE URGENTA BRAILA, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia de atribuire, sa 

furnizăm produsele la preturile din tabelul de mai jos, pentru care se depune oferta. 

Exemplu  

Nr 
LOT 

Denumire produs UM 
Cantitate maxima A C 

12 luni 
Pret /UM (lei fara 

TVA)  
Valoare totala A C 

(lei fara TVA) 

1 
Dezinfectant rapid pentru suprafete si 

dispozitive medicale- aplicare prin 
pulverizare 

Litri 
Concentrat 
(aplicare fara 

dilutie) 

 21540    

2 
Sapun pentru dezinfectia igienica a 

mainilor prin spalare 

Litri 
Concentrat 
(calculat la o 
aplicare de 

3ml/procedura) 

29100   

3 
Sapun pentru dezinfectia chirurgicala a 

mainilor prin spalare 

Litri 
Concentrat 
(calculat la o 
aplicare de 

2x3ml/procedura) 

2400   

4 
Antiseptic pentru dezinfectia mainilor 

prin frecare 

Litri 
Concentrat 
(calculat la o 
aplicare de 

1.5ml/procedura) 

29220   

TOTAL  
Acest pret va fi introdus in SEAP 

 

1. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in conformitate cu cerintele 
documentatiei descriptive (caietului de sarcini), in termen de maxim    zile lucratoare  de la transmiterea comenzilor ferme. 

2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pana la data de ............................. (minim 90 zile de la data limita de depunere a 
ofertei) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

3. Alaturi de oferta de baza nu depunem oferta alternativa. 

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de 
dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 

Ofertant - numele reprezentantului legal, în clar  

Semnatura autorizata si stampila  

Data completarii  

 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA 
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ 

BRĂILA     

 
 
Nr. ...................... / .................................... 

Șos. Buzăului, nr. 2, 810325, Brăila, România 
tel 0239 692222, fax 0239 692732 
oficiu@spitjudbraila.ro, www.spitalbraila.ro 

 

Înregistrat ca operator de date cu caracter personal la ANSPDCP cu nr. 30735 
Pavilion A, C – Șos. Buzăului, nr. 2, tel 0239 692222, fax 0239 692732 
Pavilion B – Str. Pietății, nr. 1, tel 0239 692222, fax 0239 691500 
Pavilion D – Str. Independenței, nr. 251, tel 0239 618969, fax 0239 618959    

 

 
 
 

ACORD – CADRU DE FURNIZARE 
NR.              data 

 
Preambul 
În temeiul Hotărâri Guvernului nr. 395/2016 prin care au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul acord-cadru 
 
 
Articol 1. Părțile acordului-cadru 
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTĂ BRĂILA, cu sediul în Brăila, Șoseaua Buzăului, nr. 2, județul Brăila, 
telefon/fax +40 239693868, cod fiscal 4342863, cont trezorerie RO22TREZ 1515041XXX000384,  reprezentat prin 
Dr. Rasnoveanu Mihaela Delia - Manager si Ec. Vrinceanu Cristina-Director Financiar-Contabil, în calitate de 
Promitent achizitor, pe de o parte 
şi  
SC                             SRL cu sediul in                         Strada                 ,   telefon/                       ; număr de înmatriculare 
j                                 ; cod fiscal R                             cont (trezorerie) RO                                                          reprezentată 
prin………………………………………….  
în calitate de Promitent furnizor, pe de altă parte. 
a intevenit prezentul acord–cadru în condiţiile în care părţile promitente rămân neschimbate pe toata durata de 
desfășurare. 
 
Articol 2. Definiţii  
În prezentul acord-cadru următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:  
Acord-cadru – prezentul acord-cadru și toate anexele sale, încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorităţi 
contractante şi unul ori mai mulţi operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor şi condiţiilor care 
guvernează contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în special în ceea ce 
priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere; 
Contractele subsecvente – contractele (cu toate anexele) care vor fi încheiate în baza prezentului acord-cadru;  
Promitent-achizitor şi Promitent-furnizor – părțile semnatare ale acordului-cadru, așa cum sunt acestea numite în 
prezentul acord-cadru; 
Caietul de sarcini –  documentul din Anexa I a acordului-cadru,  
Forţa majoră – un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care 
nu putea fi prevăzut la momentul încheierii Acordului-cadru, respectiv contractului subsecvent şi care face 
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea Acordului-cadru/contractului subsecvent; sunt considerate asemenea 



evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a 
unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea 
obligațiilor uneia din părţi;  
Zi – zi calendaristică; an - 365 de zile.  
Lună – lună calendaristică; 
 
Articolul 3. Interpretare  
3.1 În prezentul acord-cadru, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de 
plural şi viceversa, 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 specifică în mod diferit. 
3.3  Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul Acord-cadru. 
 
Articolul 4. Obligaţiile promitentului - furnizor  
4.1 – Promitentul - furnizor se obligă, ca în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să 
furnizeze produsele:                                                                                        în condițiile convenite în prezentul acord-
cadru, conform anexei numarul 1 . 
4.2  – Promitentul-furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte cel puțin calitatea prevăzută în propunerea 
tehnică, anexă la prezentul acord-cadru. 
4.3 –  Promitentul-furnizor se obligă să nu transfere total sau parțial obligațiile asumate prin prezentul acord-cadru. 
 
Articolul 5. Documentele acordului cadru şi ale contractelor subsecvente 
5.1 Documentele acordului-cadru: Promitentul-furnizor va furniza produsele în condiţiile stabilite în prezentul acord-
cadru care include şi următoarele anexe ca parte integrantă a acestuia: 
Documentaţia de atribuire (inclusiv Caietul de sarcini şi Anexele acestuia) incluzând clarificările şi/sau eratele făcute 
înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor; 
Propunerea tehnică prezentata in cursul procedurii de atribuire şi corespondenţa aferentă din timpul evaluării ofertei; 
Propunerea financiară;  
Acord/contract de asociere legalizat (dacă este cazul);  
Modelul de contract subsecvent; 
Contractul (contractele) de subcontractare (dacă este cazul). 
5.2 În cazul oricărei contradicții între documentele de mai sus, prevederile acestora vor fi aplicate în ordinea de 
precedență stabilită conform succesiunii documentelor enumerate mai sus.  
5.3 Fiecare contract subsecvent va avea ca anexă comanda scrisă care conține descrierea precisă a produselor ce 
urmează a fi furnizate. 
 
Articolul 6. Preţul unitar al produselor 
6.1 Preţul unitar al produselor : conform anexei numarul 1, atasata prezentului acord cadru. 
6.2 Prețul unitar al produselor are ca bază de calcul prețurile ofertate de Promitentul-furnizor prevăzute în Propunerea 
financiară, care face parte integrantă din prezentul acord-cadru.  
6.3 Plăţile vor fi efectuate in termen maxim de 60 de zile calendaristice de la  receptia produselor. 
 
7. Ajustarea preţului  
7.1 Preturile unitare de achizitie a produselor, prevazute in oferta, au caracter ferm si nu se modifica pe durata 
valabilitatii contractului, cu exceptia cazurilor in care au loc modificări legislative sau au fost emise de către 
autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite 
taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul 
contractului, conform art.28 alin(5) din HG 395/2016.  
7.2  



 
Articolul 8. Cantitatea previzionată  
8.1 Cantitatea previzionată de produse ce vor fi furnizate în baza contractelor subsecvente este de: 
minim contract subsecvent:   / litri concentrat  
maxim contract subsecvent:   / litri concentrat  
8.2. Autoritatea contractanta poate opta pentru suplimentarea cantităţilor de produse sau de servicii fiind condiţionata 
de existenţa resurselor financiare alocate cu această destinaţie( H 395/2016 art.165 pct. b;  
 
Articolul 9. Durata acordului- cadru 
9.1 Durata prezentului acord-cadru este de maxim 12 luni, începând de la data de .................... 
9.2  Prezentul acord-cadru încetează să producă efecte la data de ......................... 
 
 
10. Obligațiile promitentului – furnizor 
10.1 Promitentul-furnizor este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor asumate în temeiul contractelor 
subsecvente la standardele şi sau performanțele prezentate în propunerea tehnică și în graficul de livrare prezentat în 
cuprinsul acesteia. 
10.2  Promitentul-furnizor se obligă să despăgubească Promitentul-achizitor împotriva oricăror: 
- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, 
mărci înregistrate etc.), legate de produsele furnizate; şi 
- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente punctului a) de mai sus, cu excepţia situaţiei în 
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către Promitentul-achizitor sau din 
instrucțiunile transmise de acesta. 
10.3 Promitentul-furnizor va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie referitoare la 
acordul-cadru sau contractele subsecvente, drept private şi confidenţiale după caz, si nu va publica sau divulga nici 
un element al acordului-cadru sau al contractelor subsecvente fără acordul scris, prealabil, al promitentului-achizitor, 
cu excepția informațiilor solicitate de autoritățile statale, în condițiile legii. 
10.4 Promitentul-furnizor se angajează să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul acord-cadru  
 
Articolul 11. Obligaţiile promitentului - achizitor 
11.1 – Promitentul-achizitor se obligă, ca în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-furnizor, să 
achiziţioneze produsele mentionate in anexa numarul 1 la prezentul acord cadru,  în condiţiile convenite în prezentul 
acord-cadru. 
11.2 – Promitentul-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, 
atunci când intenţionează să achiziţioneze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepţia cazului în 
care promitentul furnizor declară că nu mai are capacitatea de a le furniza. 
 
Articolul 12. Comunicări 
12.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în 
scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii. 
12.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în 
scris a primirii comunicării. 
 
Articolul 13. Încălcarea acordului-cadru şi suspendarea 
13.1 Atunci când are loc o încălcare a acordului-cadru de furnizare de către o parte a acordului-cadru din vina 
exclusivă a acesteia, cealaltă parte, dacă este prejudiciată prin respectiva încălcare, va fi îndreptățită la despăgubiri 
şi/sau încetarea acordului-cadru, dupa caz. 



13.2 În cazul în care procedura de atribuire sau executare a acordului-cadru de furnizare sau a contractelor 
subsecvente este viciată de erori substanţiale sau neregularităţi, Promitentul-achizitor poate suspenda executarea 
acordului-cadru de furnizare, până la soluţionarea situaţiei. 
 
Articolul 14. Încetarea acordului cadru  
14.1  Acordul-cadru poate înceta: 
- prin ajungere la termen; 
- prin reziliere pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor contractuale de către oricare din părțile acordului-cadru; 
- prin denunțare unilaterală de către Promitentul-achizitor, fără intervenția instanței, în următoarele situații: 
promitentul-furnizor cesionează total sau parţial sau subcontractează obligațiile sale asumate prin acordul- cadru sau 
contractul subsecvent fără acordul scris al promitentului-achizitor; 
are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau 
controlul Promitentului-furnizor, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt notificate Promitentului-
achizitor si înregistrate într-un act adiţional la acordul-cadru la solicitarea Promitentului-achizitor; 
promitentul-furnizor refuză să-și îndeplinească obligațiile contractuale după ce a fost notificat în prealabil de către 
Promitentul- achizitor; 
promitentul-furnizor nu are capacitatea/refuză să încheie contractele subsecvente/să furnizeze produsele care fac 
obiectul acordului-cadru; 
apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea acordului cadru sau a contractului subsecvent 
de catre Promitentul-furnizor. 
14.2 Fără a prejudicia posibilitatea denunțării unilaterale de către Promitentul - achizitor în cazurile prevăzute expres 
în acordul-cadru, dacă o parte a acordului-cadru este prejudiciată sau consideră că ar putea fi prejudiciată de 
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a unor obligații contractuale asumate de cealaltă parte în temeiul 
acordului-cadru, va notifica celeilalte părţi solicitarea de remediere a situaţiei cu acordarea unui termen de remediere 
de 30 de zile. 
14.3 Dacă partea în culpă nu remediază situaţia în termenul de remediere de 30 de zile, partea prejudiciată va putea 
să solicite rezilierea acordului-cadru şi, după caz, plata de despăgubiri.  
 
Articolul 15. Forţa majoră  
15.1 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul acord-cadru sau 
contractul subsecvent pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
15.2 Îndeplinirea acordului cadru sau a contractului subsecvent de servicii va fi suspendată în perioada de acţiune a 
forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce se cuveneau părţilor, până la apariţia acesteia. 
15.3 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, 
producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor. 
15.4 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează a acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea 
dreptul să notifice celeilalte părţi, încetarea de plin drept a prezentului acord- cadru, fără ca vreuna dintre părţi să 
poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
Articolul 16. Amendamente – Modificarea acordului cadru 
Modificarea acorduluicadru poate fi atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: 
(a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu 
diligență nu ar fi putut să le prevadă; 
 (b) devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor produse, suplimentare care nu au fost incluse în 
contractul inițial, dar care au devenit strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia; 
   (c) valoarea modificării este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la Art. 6 alin. (1); 
  ( d)valoarea modificării este mai mică decât 10% din valoarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 
iniţial. 



 (e) la încetarea anticipată a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, contractantul principal cesionează 
autorităţii contractante contractele încheiate cu 
subcontractanţii acestuia, ca urmare a unei clauze de revizure sau a unei opţiuni stabilite de autoritatea contractantă 
potrivit; 
( f) atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanţiale; 
16.2 Orice modificare a acordului-cadru de furnizare se poate face numai printr-un act adiţional la acord şi numai în 
timpul perioadei de execuţie a acordului. Data intrării în vigoare a actului adiţional va fi data ultimei semnări a 
acestuia. 
16.3 După semnarea actului adiţional, părţile promitente vor trece la îndeplinirea modificării şi vor fi obligate la 
respectarea prezentelor condiţii contractuale.    
16.4 Nici o modificare nu va avea efect retroactiv. Orice modificare a acordului-cadru care nu a fost efectuată, 
potrivit legii şi în forma unui Act adiţional va fi considerată nulă. 
 
Articolul 17. Limba care guvernează acordul-cadru 
Limba care guvernează acordul-cadru este limba română.  
 
Articolul 18. Legea aplicabilă acordului-cadru 
Prezentul acord-cadru este guvernat de legea română. Competenţa pentru soluţionarea oricărui litigiu izvorat din 
acest acord-cadru revine instanţei române. 
 
Părţile au înţeles să încheie azi                       prezentul acord-cadru nr. ................, în două exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte.     
                Promitent-achizitor                                                        Promitent- furnizor 
 
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA                                                  SC                                        
  
 


