
 

 
CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA 

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRĂILA  
 

Serviciul Achizitii publice 

Nr.   39299/21.10.2020 

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    
 

INVITATIE 
Negociere fara publicarea unui anunt de participare 

Catre:        Furnizorii de Reactivi si Consumabile detectie Covid-19 
 

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 Reactivi si consumabile detectie Covid-19 - 4 loturi) , cod 
CPV : 33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2) 

Acordul cadru incheiat in urma prezentei proceduri de Negociere, va contine o clauza de 
reziliere irevocabila, care prevede faptul ca in cazul in care autoritatea contractanta va finaliza 
o procedura de licitatie deschisa cu incheiere de contract, in perioada de valabilitate a acestuia, 
acordul se va rezilia de drept, in termen de maxim 11 zile de la sesizarea autoritatii contractante. 
Comunicarea se va face in scris catre furnizor. 

Procedura de negociere se va desfasura pe baza Documentatiei descriptive nr. 
39297/21.10.2020, coroborat cu prezenta invitatie nr. 39299/21.10.2020 (care contine 
inclusiv informatiile tehnice ale unei fise de date) si va avea urmatoarele termene: 

 

Termen transmitere invitatii catre operatorii economici :  21.10.2020 

Termen limita primire solicitari de clarificari (3 zile inainte de depunere) : 26.10.2020   

Termen limita raspuns A C (2 zile inainte de depunere):  27.10.2020 

Termen limita depunere oferte: 29.10.2020 ora 12:00 

Termen stabilit pentru deschiderea ofertelor:    29.10.2020 ora 13:00 
 

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut 

Valoare estimata procedura fara TVA :  Lot 1 : Maxim 3,552,000.00 lei 
          Lot 2: Maxim 1,164,000.00 lei 
              Lot 3: Maxim 4,060,800.00 lei      
             Lot 4: Maxim 1,800,000.00 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, formulare si model de acord cadru si contract subsecvent. 

 Documentele obligatorii solicitate sunt minim urmatoarele ( in plic ) : 

1. FISA CU INFORMATII GENERALE ALE OFERTANTULUI (conform model atasat); 
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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 de funcţionare eliberat de ANMDM pentru activităţile de import, distribuţie, 
punere în funcţiune pentru dispozitive medicale aferente producatorilor, dupa caz, din 
care să reiasă că este autorizat conform legii si producatorul se afla in aviz;  Avizarea 
de punere in functiune/reparatii se solicita doar furnizorilor care trebuie sa puna la 
dispozitie echipamente, pentru acele loturi unde s-a solicitat acest lucru;    - certificat 
ISO 9001 pentru producătorul reactivilor;  - certificat ISO 9001 pentru distribuitorul 
reactivilor; 

5. Certificat CE pentru reactivii ofertati, (acolo unde se impune legislativ si pt echipament) 

6. 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); 

7. 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: 

8. 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). 

 

FISA DE DATE: 

 

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 
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AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI 
CONTRACTANTE: NU 

 

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 Reactivi si consumabile 
detectie Covid-19, 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 maxim 3 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 maxim 3 ofertanti admisibili, pentru o perioada de 
maxim 12 luni, cu o clauza speciala de reziliere la finalizarea procedurii de licitatie deschisa 
Reactivi si consumabile detectie Covid-19. Cel mai mare contract subsecvent: 2 luni. 

 

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

Cod CPV : 33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2) 
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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 

Estimarea valorii totale a achiziţiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru :          
Valoarea estimată fără TVA: intervalul: între  1.666.200,00 şi 10.576.800,00    
Frecvenţa şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc):  
Durata celui mai mare contract subsecvent 2 luni.  
Valori contracte subsecvente: 
 
Lot 1 min- 84,000.00; max- 592,000.00 
 
Lot 2 min- 48,500.00; max- 194,000.00 
 
Lot 3 min- 115,200.00; max- 676,800.00 
 
Lot 4 min- 30,000.00; max- 300,000.00 
 
 

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 Reactivi si 
consumabile detectie Covid-19, 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. 
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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: 

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 
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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. 

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 
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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 ANMDM ; 

–  Rapoarte de testare; 

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

–  Fisa tehnica a produsului; 

Toate documentele solicitate in cadrul Documentatiei descriptive 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 
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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 

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la 
termenul limita de primire a ofertelor):  365 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. 
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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 29.10.2020 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-Reactivi si 
consumabile Covid-19, Spitalul Judetean de Urgenta Braila.  A nu se deschide pana la 
29.10.2020 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.  

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 
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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. 
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SECTIUNEA II: 
 

DOCUMENTATIE DESCRIPTIVA 
PARTEA I - ASPECTE PROCEDURALE 

  
  1. Obiectul procedurii 

Spitalul Judetean de Urgenta Braila intentioneaza sa achizitioneze: REACTIVI SI CONSUMA-
BILE  DETECTIE  COVID-19    

 
2. Cod CPV principal: 33696500-0 - Reactivi de laborator (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 MAXIM 
3 operatori 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 - Specificatii tehnice; Partea tehnica 1 (PT1) – Reactivi, substante si Consumabile 
pentru utilizarea in laborator 
partea III - Anexa 1 -  Valori estimate  

Documentatia descriptiva face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si 
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, 
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alin.(1), lit.c), cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu normele de aplicare din HG 
395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.  Unitatea are in derulare o procedura de licitatie 
deschisa pentru produsele din prezenta negociere, dar datorita termenului mare de finalizare al unei 
licitatii si inclusiv datorita faptului ca documentatia DF1097504 se afla in starea „IN ASTEPTARE 
VALIDARE” a fost necesara demararea unei proceduri de Negociere fara publicare a unui anunt 
de participare. Pentru Negociere s-a mers exact pe aceleasi produse din Licitatie precum si pe 
aceleasi caracteristici tehnice, doar cantitatatile fiind adaptate si incadrate strict in necesitatea 
reala si urgenta a spitalului pana la finalizarea unei proceduri de licitatie deschisa.  
  
 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. Reactivii/solutiile din alcatuirea loturilor 
trebuie sa lucreze/reactioneze impreuna si sa fie compatibile intre ele. 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 echipamentele din patrimoniu, pe care lucreaza 
analizele (eventual caracteristicile tehnice minime pe care sa le indeplineasca noul echipament acolo 
unde se permite ofertantilor sa vina cu aparat in custodie gratuita), si-a stabilit cantitatile de reactivi si 
caracteristicile tehnice minime obligatorii pe care acestea sa le indeplineasca si orice alte aspecte 
particulare, lucruri asumate prin semnatura de fiecare conducator al sectiei, compartimentului etc. 
 

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

LOT nr. 1 : Reactivi compatibili 100% cu echipamentul PCR Ellite InGenius 
LOT nr. 2 : Reactivi compatibili 100% cu echipamentul PCR GeneExpert System 
LOT nr. 3 : Kituri extractie ADN ARN  compatibile 100% cu echipamentul Analizor automat de ex-
tractie pus la dispozitie cu titlu gratuit de catre ofertant, in laboratorul de microbiologie moleculara al 
SJU Braila, Pavilion D si Kit amplificare compatibil 100% cu echipamentul Elite Ingenius 
LOT nr. 7 : Kituri de recoltare Nazo-faringiana, cu mediu, de transport inclus pentru probe virusi 
 
 
 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. ATENTIE! La nivel de loturi pot exista diferente intre 
termenele de livrare stabilite la modul general. 
 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, 
acolo unde nu s-a stabilit un alt termen la nivel de lot. 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 
2 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. 
 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 
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comenzii, conform  part. I., pct. 13. al prezentului caiet de sarcini: „13. Grafic de comenzi, livrari, 
receptie, plati”. 
 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. Se va depune declaratie pe propria 
raspundere (2)  cu asumare si extras pentru contul deschis. 
                 

  11. Conditii specifice pentru  Transport 
  Ofertantul castigator asigura gratuit transportul produselor pana la sediul autoritatii 

contractante. IN CAZUL UTILIZARII FIRMELOR DE CURIERAT RAPID SE VOR 
ACCEPTA DOAR LIVRARI CU DESCHIDEREA SI VERIFICAREA COLETULUI  LA 
LIVRARE ! Ofertantul va depune obligatoriu o declaratie pe propria raspundere (4) privind 
asumarea conditiei. 

 
 
     12. Conditii specifice pentru Ambalare 
 Produsele vor fi ambalate conform unitatilor de masura din prezentul caiet de sarcini, astfel 
incat caracteristicile lor calitative si cantitative sa nu fie atinse (modificate). Ambalarea cade strict in 
sarcina producatorului sau distribuitorului. 
 
       13. Grafic de comenzi, livrari, receptie, plati: 
a). Autoritatea contractanta va lansa si transmite comenzi ferme in perioada 15-20 a fiecarei luni ; 
b). Furnizorul trebuie sa livreze produsele conform comenzilor in perioada 17-23 a fiecarei luni; 
c). Autoritatea contractanta efectueaza platile la maxim 60 zile de la receptia marfii, respectiv in 
perioada 20-31 a fiecarei luni. 
Ofertantul va depune declaratie pe propria raspundere (3) privind luarea la cunostinta a  termenelor . 
 

     14. Alte prevederi: 
 a). Valabilitatea ofertei : minim 365 zile; 
b). Ofertantii pot depune oferta pentru 1 singur lot sau pentru toate. 
 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 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 
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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, echipamentul de extractive ADN solicitat, dar va depune si documentele care 
atesta ca poate comercializa SI REPARA astfel de echipamente si fisele tehnice de la producator ale 
acestora; Exemplul 2: DPR in care sa se mentioneze modalitatile in care ofertantul primeste comenzile 
si comunica cu autoritatea contractanta. In acest sens, in DPR va prezenta minim: 1 adresa de email, 1 
numar de tel/fax, 1 persoana de contact, 1 adresa de corespondenta. 
i). Denumirea produsului trebuie sa includa, sa fie insotita sau sa faca referiri la: 

- informatii descriptive si instructiuni de utilizare in limba romana; 
- Inscrierea cantitatii se face in unitati de volum si in unitati de masa 
- Toate produsele trebuie sa poarte o indicatie care sa permita identificarea lotului din care fac 

parte. 
- Pe eticheta sa fie mentionata compozitia fiecarui produs. 

 
 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-4) 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.  IN CAZUL UTILIZARII FIRMELOR DE 
CURIERAT RAPID SE VOR ACCEPTA DOAR LIVRARI CU DESCHIDEREA SI 
VERIFICAREA COLETULUI LA LIVRARE ! Ofertantul va depune obligatoriu o 
declaratie pe propria raspundere (4) privind asumarea conditiei. 

 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 2/ luni.  
16.2 Evolutia consumurilor pentru reactivi nu este una fixa si poate diferi in functie de numarul 

de teste si analize necesare pacientilor suspecti Covid-19. In cazul incheierii contractelor subsecvente 
pe o perioada mai mare de 1-2 luni, pot conduce la constituirea de stocuri inutile si implicit la blocaje 
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financiare. Justificarea propunerii de incheiere a contractelor subsecvente pentru maxim 2 luni este 
urmatoarea: pentru intocmirea si semnarea contractelor se estimeaza un timp de 5-7 zile lucratoare, 
constituirea garantiei de buna executie se face in alte maxim 5 zile si termenul efectiv de livrare de la 
comanda este de aproximativ alte 10-15 zile. Astfel se ajunge la o perioada de aproximativ 1 luna. 
Pentru a nu ajunge in situatia de a ramane fara produse (reactivi si consumabile) unitatea noastra alege 
sa intocmeasca contracte subsecvente de reactivi si consumabile detectie Covid-19, pentru maxim 2 luni 
de zile pentru a avea timpul necesar de pregatire si livrarea a produselor, pentru a nu afecta desfasurarea 
activitatii. Intocmirea de contracte pentru o perioada mai mare inseamna constituirea de stocuri mari si 
poate conduce la expirarea ineficienta a perioadei de valabilitate a produselor si in plus aceasta 
pandemie este una fluctuanta si oricand se poate reduce/creste numarul de teste efectuate fie datorita 
eradicarii, fie datorita altor factori. 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 : declararea 
starii de urgenta, 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 
 

 1. NOTA referitoare la documente, valabila pentru toate loturile, acolo unde nu se 
specifica altfel: Operatorii economici participanti la procedura au obligaţia să prezinte o data cu 
propunerea tehnica, următoarele documente: 
 

- Aviz de funcţionare eliberat de ANMDM pentru activităţile de import, distribuţie, 
punere în funcţiune pentru dispozitive medicale aferente producatorilor, dupa caz, din 
care să reiasă că este autorizat conform legii si producatorul se afla in aviz;  Avizarea 
de punere in functiune/reparatii se solicita doar furnizorilor care trebuie sa puna la 
dispozitie echipamente, pentru acele loturi unde s-a solicitat acest lucru;     
- certificat ISO 9001 pentru producătorul reactivilor;   
- certificat ISO 9001 pentru distribuitorul reactivilor; 

       - Certificat CE pentru reactivii ofertati, (acolo unde se impune legislativ si pt echipament) 

–  orice document transmis, indiferent de faza in care se afla procedura de 
achizitie trebuie sa fie in limba romana; 

–  documentele prezentate in alta limba decat limba romana vor fi insotite obligatoriu 
de traducere autorizata in limba romana; prezentarea de documente intr-o alta limba 
decat cea in care se desfasoara procedura poate atrage dupa sine descalificarea; 

 
 2. CLARIFICARI SI CERINTE VALABILE PENTRU  LOTURILE UNDE SE OFERA 
POSIBILITATEA PUNERII LA DISPOZITIE DE ECHIPAMENTE DIN PARTEA 
OFERTANTULUI, ACOLO UNDE NU SE SPECIFICA  ALTFEL: 
 
2.1. Pentru LOT nr. 3 se solicita punerea la dispozitie cu titlu gratuit a echipamentului automat 
de extractie ADN, ARN, in locatia: B-dul. Independentei nr. 251,  Spitalul Judetean de Urgenta 
Braila, Pav. D – Obstetrica-Ginecologie, in cadrul Laboratorului de microbiologie moleculara. 
2.2.Nu se accepta oferte alternative. 
2.3.Nu se acceptă oferte parțiale in lot; Furnizorul va oferta întreg lotul de produse.    
2.4.Ofertantul trebuie sa isi asume, acolo unde se impune, atat cu documente doveditoare cat si cu o 
declaratie pe proprie raspundere indeplinirea cerintelor minime obligatorii. 
2.5.Pe fiecare lot, acolo unde este cazul, ofertantul trebuie sa isi asume cu fise tehnice si in propunerea 
tehnica, faptul ca echipamentul pus la dispozitie cu titlu gratuit de catre acesta, are capacitatea de a lucra 
minim si fara a se limita la acestea, toate analizele stipulate pentru fiecare lot in parte. 
2.6.Produsele/echipamentele solicitate/oferite gratuit se vor pune la dispozitie de catre furnizori in 
functie de necesitatile fiecarui echipament si cantitatile prezentate de autoritatea contractanta, asa cum 
se stabileste prin caietul de sarcini . 
2.7.In cazul in care modul de ambalare al acestora sau cantitatile necesare difera fata de cele stipulate 
in prezentul caiet de sarcini, ofertantul va respecta cerintele tehnice ale echipamentului si va justifica 
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inclusiv prin declaratia pe propria raspundere.    
2.8.Echipamentele puse la dispozitie gratuit, vor putea fi livrate o data cu inceperea executarii 
primului contract subsecvent, (respectiv dupa constituirea garantiei de buna executie) intr-un 
termen maxim care nu trebuie sa depaseasca 10 zile. Asumarea cerintei se va face inclusiv printr-
o Declaratie pe proprie raspundere (5) . 
2.9.In cazul nerespectarii termenului stabilit, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a 
aplica clauzele de reziliere a contractului. 
2.10.Pentru prima utilizare, punerea in functiune si prima instruire a personalului, in cazul 
ehipamentelor noi, puse la dispozitie, ofertantul castigator,  trebuie sa asigure gratuit reactivii 
necesari. 
2.11.Doar dupa instalarea si punerea in functiune a echipamentului si instruirea initiala a 
personalului, se va emite prima comanda ferma, scrisa, in vederea livrarii de reactivi. 
2.12.Pentru situatia de mai sus, ofertantii sunt obligati sa specifice atat in cadrul ofertei tehnice, 
cat si sa depuna o Declaratie pe proprie raspundere (6) prin care sa isi asume punerea la dispozitie 
gratuit a unui kit de testare sau de pornire initiala a echipamentului. 
2.13.Echipamentul propus, va trebui sa respecte cerintele tehnice minime obligatorii, prezentate in 
cadrul fiecarui lot. 
2.14.Livrarea, instalarea, punerea in functiune a echipamentului oferit, cu toate ansamblele si 
subansamblele precum si instruirea personalului beneficiarului, se va face gratuit de catre furnizor. 
2.15.Dupa expirarea perioadei de valabilitate a acordului cadru, la solicitarea autoritatii contractante, 
echipamentul va ramane in functiune in cadrul unitatii sanitare pana la adjudecarea unei noi proceduri 
de achizitie sau pana la identificarea altor solutii de realizare a analizelor. 
2.16.In conditiile art. 2.15., atat Furnizorul cat si Achizitorul trebuie sa respecte in continuare conditiile 
stabilite in procedura de achizitie. 
 
 
 3. Cerinte specifice intretinerii echipamentelor puse la dispozitie, cu titlu gratuit, de catre 
furnizori 
 
3.1.Ofertantii castigatori care pun gratuit echipamente la dispozitie, trebuie sa asigure functionarea 
continua a echipamentelor si sunt direct raspunzatori de intretinerea tehnica a acestora pe toata perioada 
contractuala, inclusiv servicii de revizie si reparatie cu piese de schimb incluse.  Intru-cat se solicta 
service/mentenanta furnizorul echipamentelor trebuie sa fie autorizat ANMDMR inclusiv pentru: 
instalare/punere in functiune si reparatii echipamente de laborator. 
3.2.In cazul defectelor ivite, autoritatea contractanta stabiliste un termen de interventie care nu trebuie 
sa depaseasca 48 ore de la deschiderea sesizarii . 
3.3.Interventia se aplica doar echipamentelor puse la dispozitie de furnizor si nu asupra celor aflate in 
patrimoniul autoritatii contractante.        
3.4.In cazul problemelor a caror rezolvare cade in sarcina furnizorului si acesta nu reuseste repararea si 
reluarea activitatii in perioada de timp stabilita (48 ore) , poate pune la dispozitia unitatii sanitare un alt 
echipament, provizoriu, ca sa nu se opreasca activitatea . 
3.5.In cazul in care ofertantul nu remediaza problema in timp util si autoritatea contractanta va 
fi nevoita sa apeleze la efectuarea de analize prin alte mijloace, cum ar fi achizitia de servicii de 
analize medicale de la un operator economic diferit, va imputa cheltuielile, pe baza de document 
justificativ, prin retinerea din garantia de buna executie si fara a se limita la aceasta daca suma 
va fi mai mare, a sumelor rezultate justificate. 
3.6. Indeplinirea cerintelor tehnice solicitate de catre AC prin prezentul caiet de sarcini, se va face 
prin prezentarea de fise tehnice de la producator, aferente fiecarui produs 
(reactiv/solutie/aparat/material etc), prin completarea formularului de oferta tehnica asa cum 
acesta este prezentat in cadrul modelului . 

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

 
Parte Procedura, Intocmit, 

Ec. Turtoi Ionut



 

 
CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA 

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRĂILA  
 

 
 
Nr.  39297/21.10.2020 

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    

 

 

Partea tehnica 1 (PT1) –  Reactivi, substante si consumabile pentru utilizarea in laborator 
 
 

LOT nr. 1 – Reactivi compatibili 100% cu echipamentul PCR Ellite InGenius 

Nr. Crt. DENUMIRE REACTIV SPECIFICATII TEHNICE 
Cantitate 

lunara 
Minim 

Cantitate 
lunara 
Maxim 

DENUMIRE 
ECHIPAMENT 

1 
TRUSA REACTIVI 
DETERMINARE 

SARS CoV2 

- kit : pentru 96 teste 
- reactiv pentru determinarea  calitativa si cantitativa a 
genelor RdRp ± N ± E ± ORF 8 a  SARS CoV2 din 
exudat nazal si faringian  folosind sistemul Elite 
Ingenius 
compozitie: flacon 1: primer si sonde (FAM) pentru 
detectia virusului; target IPC pentru ARN; ARN mix de 
reactie (continind revers transcriptaza MMLV 
termostabila, inhibitor ARN-aza, Taq polimeraza inalt 
purificata, dNTPs, ROX dye si buffer); ARN pozitiv  
 control (10³copii/µL); apa ARN- free, ADN-free - gata 
de utilizare - stabilitate pina la data expirarii marcata pe 
ambalaj  la -15 /-25 ºC 

5 20 
Echipament RT-
PCR ELITE 
INGENIUS 
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3 

TRUSA REACTIVI 
DETERMINARE 

Influenza A, Influenza 
B, RSV 

- kit : - kit : pentru 96 teste 
- reactiv pentru determinarea  Influenza A, Influenza B, 
RSV din exudat nazal si faringian  folosind sistemul 
Elite Ingenius 
compozitie: primer si sonde (FAM) pentru detectia ge-
nelor N a  SARS CoV2, matrix M1 a Influenza A, NS2 a 
Influenza B ± RSV, ; target IPC gena pentru RN-ase P ; 
ARN mix de reactie (continind revers transcriptaza 
MMLV termostabila, inhibitor ARN-aza, Taq polime-
raza inalt purificata, dNTPs, ROX dye si buffer); ARN 
pozitiv control (10³copii/µL); apa ARN- free, ADN-free 
- gata de utilizare 
- stabilitate pina la data expirarii marcata pe ambalaj  la -
15 /-25 ºC 

1 20 
Echipament RT-
PCR ELITE 
INGENIUS 

 
 

LOT nr. 2 – Reactivi compatibili 100% cu echipamentul PCR GeneExpert System 

Nr. Crt. DENUMIRE REACTIV SPECIFICATII TEHNICE 
Cantitate 

lunara 
Minim 

Cantitate 
lunara 
Maxim 

DENUMIRE 
ECHIPAMENT 

1 
TRUSA REACTIVI 
DETERMINARE 

SARS CoV2 

- kit : 10 casete 
- reactiv pentru determinarea  genelor N ± E a  SARS CoV2 
din exudat nazal si faringian  folosind sistemul GeneXpert 

 compozitie: 
caseta continind toti reactivii necesari pentru extractie si 
amplificare ARN gena N si gena E, inclusiv controlul 
desfasurarii proceselor de extractie si amplificare SPC 
(sample processing control)  si PCC (probe check control); 
pipete de transfer 

5 20 
Echipament RT-
PCR GeneXpert 
System 
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- gata de utilizare 
-stabilitate pina la data expirarii marcata pe ambalaj la 2-8 ºC 

2 

TRUSA REACTIVI 
DETERMINARE 

SARS CoV2, 
Influenza A Influenza 

B, 

- kit : 10 casete 
- reactiv pentru determinarea  SARS CoV2, Influenza A, 
Influenza B, RSV si Influenza A subtip H1N1  
, din exudat nazal si faringian folosind sistemul GeneXpert 

 compozitie: 
caseta continind toti reactivii necesari pentru extractie si 
amplificare ARN gena N si gena E, inclusiv controlul 
desfasurarii proceselor de extractie si amplificare SPC 
(sample processing control)  si PCC (probe check control); 
pipete de transfer 
- gata de utilizare 
-stabilitate pina la data expirarii marcata pe ambalaj la 2-8 ºC 

5 20 
Echipament RT-
PCR GeneXpert 
System 

      
 
 
LOT nr. 3 – Kituri extractie ADN ARN  compatibile 100% cu echipamentul Analizor automat de extractie pus la dispozitie 
cu titlu gratuit de catre ofertant, in laboratorul de microbiologie moleculara al SJU Braila, Pavilion D si Kit amplificare 
compatibil 100% cu echipamentul Elite Ingenius 

Nr. Crt. DENUMIRE REACTIV SPECIFICATII TEHNICE 
Cantitate 

lunara 
Minim 

Cantitate 
lunara 
Maxim 

ECHIPAMENT 

1 
KIT EXTRACTIE 

ADN, ARN 

- kit: kit reactivi pentru extractia automata a ARN si ADN 
din ser, plasma, sange, fluide biologice, compatibil cu 
echipament de extractie  automata , pus la dispozitie 
- compozitie: buffer 1 x 20 mL; carrier 1 x 0.1 ml; placa 
extractie preincarcate cu reactiv,  cu 96 pozitii, pentru 12 

30 120 

Ofertantul castigator va 
asigura gratuit: Analizor 
automat de extractie ADN, 
ARN 
Conditii minime: 
12 PROBE PE RUNDA 
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probe pe runda;  4 buc/kit, virfuri extractie 4 buc x 12 
pozitii; 
- gata de utilizare 
- stabilitate pina la data expirarii la 15 - 25 ºC 

TIMP EXECUTIE Maxim 
30 MIN 
Principiu de extractie: 
PARTICULE 
MAGNETICE, individual, 
pentru fiecare proba 

2 
KIT de AMPLIFI-
CARE ADN, ARN 

 

- kit : casete de amplificare, consumabile, virfuri echipa-
ment 
-       kit pentru amplificare a ARN sau ADN folosind sis-
temul Elite Ingenius 
-       componenta: 
1. casete pentru amplificare: tub de amplificare si capac 
pentru sigilarea reactiei; cutie cu 4 x 48 casete 
2. virfuri cu filtru:  sterile, cu filtru,  1- 300 µL, ambalate 
in cutii sigilate, 96 buc/cutie, 10 cutii/pachet, compatibile 
cu echipament EliteIngenius 
- gata de utilizare  
 

10 100 
Echipament RT-PCR 
ELITE INGENIUS 
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Lot nr. 7 : Kituri de recoltare Nazo-faringiana, cu mediu, de transport inclus pentru probe virusi 

Nr. 
Crt
. 

DENUMI
RE 

REACTI
V 

SPECIFICATII TEHNICE 

Cantitat
e lunara 
Minim 

Cantitate 
lunara 
Maxim 

1 
Kit VTM 

 

KIT COMPLET DE RECOLTARE PROBE SARS-CoV-2 : kit destinat recoltării, transportului și 
conservării pe termen lung a probelor biologice în vederea detecției virusurilor (inclusiv SARS-Cov2). 
Componență kit: 
• 1 tub*3 ml de mediu de transport pe baza de acid nucleic steril TRIS (pH 8.0) prevăzut cu capac 
infiletat 
• 1 tampon nazofaringian cu tija plastic si varf dacron, steril, ambalat individual cu sistem de rupere 
 • 1 tampon orofaringian cu tija plastic si varf dacron , steril, ambalat individual 
Marcaj CE. Avizat in UE 

1000 10000 

 
Cerinţele impuse prin prezenta documentatie descriptiva vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii. Ofertantii participanti trebuie 

sa completeze formularul de conformitate tehnica, realizand corespondenta intre caracteristicile tehnice minime, solicitate de autoritatea 
contractanta si caracteristicile produselor ofertate. În acest sens, oferta prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi 
declarata neconforma sau va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ 
superior cerinţelor solicitate, stabilit in cadrul comisiei de evaluare, daca este cazul.    
 

Partea III – vezi :   Anexa 1 -  Valori estimate 
 

 
Medic  Sef  Laborator        
Dr. Vasile Mihaela                 
 
 
Medic  Sef  Unitate Primiri Urgente            
Dr. Roadevin Mihaela                
 
 
Medic Sef  Boli Infectioase 
Dr. Grecu Ileana 



                                                                                       Partea III - Anexa 1 -  Valori estimate 

Nr. 
Crt.

DENUMIRE PRODUS UM
Pret 

estimat/um

Cantitate  
Ctr. Subs 2 
luni Minim

VALOARE 
MINIMA Ctr. 

Subs. 2 luni

Cantitate Ctr. 
Subs 2 luni  

Maxim

VALOARE 
MAXIMA 

Ctr. Subs. 2 
luni

Cantitate  
Totala AC 12 
luni Minim

VALOARE 
Totala AC12 luni 

MINIM

Cantitate  
Totala AC 12 
luni Maxim

VALOARE Totala 
AC 12 luni MAXIM

1

TRUSA REACTIVI 
DETERMINARE SARS CoV2 
comp. 100% cu RT-PCR 
ELITE INGENIUS

kit : pentru 96 
teste

6800 10 68000 40 272000 60 408000 240 1632000

3

TRUSA REACTIVI 
DETERMINARE Influenza A, 
Influenza B, RSV comp. 100% 
cu RT-PCR ELITE INGENIUS

kit : pentru 96 
teste

8000 2 16000 40 320000 12 96000 240 1920000

84,000.00 592,000.00 504,000.00 3,552,000.00

Nr. 
Crt.

DENUMIRE PRODUS UM
Pret 

estimat/um

Cantitate  
Ctr. Subs 2 
luni Minim

VALOARE 
MINIMA Ctr. 

Subs. 2 luni

Cantitate Ctr. 
Subs 2 luni  

Maxim

VALOARE 
MAXIMA 

Ctr. Subs. 2 
luni

Cantitate  
Totala AC 12 
luni Minim

VALOARE 
Totala AC 12 luni 

MINIM

Cantitate  
Totala AC 12 
luni Maxim

VALOARE Totala 
AC 12 luni MAXIM

1

TRUSA REACTIVI 
DETERMINARE SARS CoV2 

comp. 100% cu RT-PCR 
GeneXpert System

kit : 10 casete 2400 10 24000 40 96000 60 144000 240 576000

2

TRUSA REACTIVI 
DETERMINARE SARS CoV2, 
Influenza A Influenza B comp. 
100% cu RT-PCR GeneXpert 

System

kit : 10 casete 2450 10 24500 40 98000 60 147000 240 588000

48,500.00 194,000.00 291,000.00 1,164,000.00

LOT nr. 2 – Reactivi compatibili 100% cu echipamentul PCR GeneExpert System

LOT nr. 1 – Reactivi compatibili 100% cu echipamentul PCR Ellite InGenius



Nr. 
Crt.

DENUMIRE PRODUS UM
Pret 

estimat/um

Cantitate  
Ctr. Subs 2 
luni Minim

VALOARE 
MINIMA Ctr. 

Subs. 2 luni

Cantitate Ctr. 
Subs 2 luni  

Maxim

VALOARE 
MAXIMA 

Ctr. Subs. 2 
luni

Cantitate  
Totala AC 12 
luni Minim

VALOARE 
Totala AC 12 luni 

MINIM

Cantitate  
Totala AC 12 
luni Maxim

VALOARE Totala 
AC 12 luni MAXIM

1

KIT EXTRACTIE ADN, ARN 
comp. 100% cu Echipament 
pus la dispozitie gratuit, de 

catre furnizor

kit:48 teste 1320 60 79200 240 316800 360 475200 1440 1900800

2
KIT AMPLIFICARE AND, 
ARN, compatibil 100%cu 
echipament Elite Ingenius

kit: 96 teste 1800 20 36000 200 360000 120 216000 1200 2160000

115,200.00 676,800.00 691,200.00 4,060,800.00

Nr. 
Crt.

DENUMIRE PRODUS UM
Pret 

estimat/um

Cantitate  
Ctr. Subs 2 
luni Minim

VALOARE 
MINIMA Ctr. 

Subs. 2 luni

Cantitate Ctr. 
Subs 2 luni  

Maxim

VALOARE 
MAXIMA 

Ctr. Subs. 2 
luni

Cantitate  
Totala AC 12 
luni Minim

VALOARE 
Totala AC 12 luni 

MINIM

Cantitate  
Totala AC 12 
luni Maxim

VALOARE Totala 
AC 12 luni MAXIM

1 Kit VTM kit 15 2000 30000 20000 300000 12000 180000 120000 1800000

30,000.00 300,000.00 180,000.00 1,800,000.00

1,666,200.00 10,576,800.00
Intocmit,
Ec. Turtoi ionut

LOT nr. 3 – Kituri extractie ADN ARN  compatibile 100% cu echipamentul Analizor automat de extractie pus la dispozitie cu titlu gratuit de catre ofertant, in 
laboratorul de microbiologie moleculara al SJU Braila, Pavilion D si Kit amplificare compatibil 100% cu echipamentul Elite Ingenius

Lot nr. 7 : Kituri de recoltare Nazo-faringiana, cu mediu, de transport inclus pentru probe virusi



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   Reactivi si Consumabile
detectie Covid-19 ,  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; Sef Serviciu Aprovizionare-Contractare -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  „ Reactivi  si
Consumabile  detectie  Covid-19”,  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  Reactivi si Consumabile detectie Covid-19”,  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 Reactivi si

Consumabile detectie Covid-19, 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. Aviz

ANMDMR

 Numarul
Organismului

notificat pt
CE (nr. din 4 cifre

care apare pe
eticheta produsului)

1

TRUSA REACTIVI DETERMINARE SARS CoV2
comp. 100% cu RT-PCR ELITE INGENIUS

kit : pentru 96 teste

TRUSA REACTIVI DETERMINARE Influenza A, Influenza B,
RSV comp. 100% cu RT-PCR ELITE INGENIUS

kit : pentru 96 teste

2

Se pot adauga sau elimina randuri in functie de necesitate!

 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

 Pentru Lot 3 : Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam echipamentul pus la dispozitie cu titlu 
gratuit , in termen de maxim  10  zile de la semnarea contractelor

Denumire produs
UM  -

componente
Producat
or Tara

 Nr. Aviz
ANMDMR

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

eticheta
produsului)

Caracteristicile tehnice ale
echipamentului solicitat

Caracteristicile tehnice ale
echipamentului PUS LA

DISPOZITIE

Analizor
automat de

extractie ADN
ARN

 Conditii minime si eliminatorii:

12 probe pe runda

timp executie: maxim 30 min

principiu  de  extractie: particule

magnetice,  individual,  pt.  fiecare

proba

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 Reactivi si Consumabile detectie Covid-19,

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

kit/12 luni
Pret /UM (lei fara

TVA) 
Valoare totala A C

(lei fara TVA)

1

TRUSA REACTIVI DETERMINARE SARS CoV2
comp. 100% cu RT-PCR ELITE INGENIUS

kit : pentru 96
teste

240  

TRUSA REACTIVI DETERMINARE Influenza A, Influenza
B, RSV comp. 100% cu RT-PCR ELITE INGENIUS

kit : pentru 96
teste

240

2

3

4

TOTAL 
Acest pret va fi introdus in SEAP

1. 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  2  zile lucratoare  de la transmiterea comenzilor ferme.

1.2. Pentru Lot 3 :  Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam echipamentul  pus la
dispozitie cu titlu gratuit , in termen de maxim  10  zile de la semnarea contractelor

2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pana la data de ............................. (minim 365 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



  

 

MODEL DE CONTRACT 
  ATENTIE!!! 
 Acesta este un exemplu. Modelele de contract prezentate vor putea fi modificate in functie 
de necesitate si vor putea fi eliminate/adaugate articole in functie de evolutia procedurilor de 
achizitie si de cerintele documentelor suport  
 

IV.1. Acord – cadru de furnizare 
nr.______________data_______________ 

 
 
Preambul 
 

În temeiul Raportului nr. ……/………… intocmit in urma Achizitiei Directe facuta publica 
prin Anunt Publicitar in SICAP nr. ……/……….., avand la baza Decretul Presedintelui Romaniei 
nr. 195/16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, coroborat cu 
respectarea principiilor legii achizitiilor din din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice si a 
Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 prin care au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, s-a încheiat 
prezentul acord-cadru 

 
Articol 1. Părțile acordului-cadru 
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA, cu sediul in Braila, Sos. Buzaului nr. 2, 
telefon/fax 0239/692455 ;0239/693868, cod fiscal 4342863, cont trezorerie RO 22 TREZ 
1515041XXX000384, prin reprezentantii sai legali, Dr. Rasnoveanu Mihaela Delia – Manager si 
Ec. Vrinceanu Cristina – Director Financiar Contabil,  în calitate  Promitent achizitor, pe de o 
parte 
 
şi  
……... ................ ...........................  …………….  denumire  operator economic ,  adresa sediu  
………………… .....................................................................  telefon/fax ..................................  
numar de inmatriculare  .....................................  cod fiscal  ...................................  cont (trezorerie, 
banca) ................................................... reprezentat prin 
................................................................................................  (denumirea conducătorului) 
funcţia............................................... 
în calitate de Promitent furnizor, pe de altă parte. 

 
a intervenit 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:  

a. Acord-cadru – prezentul acord-cadru și toate anexele sale, având drept scop înțelegerea 
scrisă între părțile promitente a elementelor/condiţiilor esențiale care vor guverna 
contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite într-o perioadă dată, în mod special în ceea 
ce privește prețul și condițiile de atribuire; 

b. Contractele subsecvente – contractele (cu toate anexele) care vor fi încheiate în baza 
prezentului acord-cadru;  

c. Promitent-achizitor şi Promitent-furnizor – părțile semnatare ale acordului-cadru, așa cum 
sunt acestea numite în prezentul acord-cadru; 



  

d. Caietul de sarcini –  documentul pe baza caruia s-a realizat procedura cu detalii tehnico-
financiare,  

e. 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;  

f. Zi – zi calendaristică; an - 365 de zile.  

g. 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. Obiectul principal al contractului   
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, respectiv  în  
perioada/ perioadele convenite, conform anexelor si graficelor de livrare . (Se specifică denumirea 
și cantitățile previzionate ale produselor, precum și codul CPV) 
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 achizitor se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul 
convenit în prezentul contract.  
 
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: 
a) Documentaţia de atribuire (inclusiv Caietul de sarcini şi Anexele acestuia) incluzând 

clarificările şi/sau eratele făcute înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor; 

b) Propunerea tehnică şi corespondenţa aferentă din timpul evaluării ofertei; 

c) Propunerea financiară;  

d) Acord/contract de asociere legalizat (dacă este cazul);  

e) Modelul de contract subsecvent; 

f) 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 este cel stabilit in urma procedurii de achizitie prin Anunt Publicitar 
SICAP si este prezentat detaliat in cadrul anexei nr. ................  . 
6.2 Valoarea minima a acordului cadru este de ......................... lei fara tva, respectiv maxim 
................. lei fara TVA. Cota procentuala TVA este de .....% . Valoarea totala maxima inclusiv 
TVA (........%) este de ........................ lei. 
6.3 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.  
6.4 Plăţile vor fi efectuate in temeiul Legii 72/2013, respectiv în termen de maxim 60 zile de la 
primirea facturii fiscale emisă de Furnizor pe baza procesului verbal de recepție fără obiecțiuni a 
produselor. 

Articolul 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 cazului in care diferenta de curs valutar 
leu-euro depaseste un procent de minim 5%, in plus sau in minus, pentru o perioada de minim 5 
zile lucratoare, consecutive, astfel : 
   PN = (PV x N)/100 
 unde: 

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 publicarii in SEAP a anuntului de publicitate. 
 
7.2 Ajustarea pretului in conditiile prezentate la art. 7.1. se va face doar prin act aditional si poate fi 
solicitata in scris de oricare dintre cele doua parti, urmand ca modificarea sa intre in vigoare dupa 
semnarea de catre ambele parti, fara aplicare retroactiva.  Cursul de referinta de la data publicarii 
anuntului de participare in SEAP si respectiv pragul superior/inferior, de 5%, peste/sub care se va 
aplica modificarea pretului, sunt urmatoarele : 
Curs euro publicare anunt de participare   : …............................. 
Curs euro +/- 5% : …............................. / …..........................   
7.3 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) 
 
 
Articolul 8. Cantitatea previzionată  
8.1 Cantitatea previzionată de produse ce vor fi furnizate în baza contractelor subsecvente este de 
minim 40 kituri/96teste – maxim 58 kituri/96teste 
(se va preciza cantitatea minimă și maximă ) 
  
Articolul 9. Durata acordului- cadru 
9.1 Durata prezentului acord-cadru este de maxim 6 luni, începând de la data de ……. 
 (se înscrie perioada şi data)   
9.2  Prezentul acord-cadru încetează să producă efecte la data de  .... 
(se înscrie data la care încetează acordul-cadru) 
9.3 CLAUZA SPECIALA – Prezentul acord cadru este valabil exclusiv in baza Decretului 
Presedintelui Romaniei nr. 195/16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul 
Romaniei si va inceta de drept o data cu declararea finalizarii starii de urgenta. 
 
Articolul 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 Reactivi si consumabile detectie Covid-19, 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 in scris faptul 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 declararea incetarii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei 
- 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 
16.1 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. 
16.2 După semnarea actului adiţional, părţile promitente vor trece la îndeplinirea modificării şi vor 
fi obligate la respectarea prezentelor condiţii contractuale.    
16.3 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, în ............ exemplare, câte 
........... pentru fiecare parte.     
(se precizează data semnării de către părţi şi numarul de exemplare). 
 
        Promitent-achizitor                     Promitent- furnizor 
    ............................          .............................. 
(semnatura autorizată)                (semnatura autorizată) 
   LS    
 
 



  

       
 
 

 Contract subsecvent de furnizare                                                                                             
nr. …………………………………. 

                                                      la acordul cadru ………….. 
 
Preambul 
 

În temeiul Raportului nr. ……/………… intocmit in urma Achizitiei Directe facuta publica 
prin Anunt Publicitar in SICAP nr. ……/……….., avand la baza Decretul Presedintelui Romaniei 
nr. 195/16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, coroborat cu 
respectarea principiilor legii achizitiilor din din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice si a 
Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 prin care au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, s-a încheiat 
prezentul contract subsecvent la acordul cadru nr. ............... 

 
 între 
 

Articol 1. Părțile acordului-cadru 
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA, cu sediul in Braila, Sos. Buzaului nr. 2, 
telefon/fax 0239/692455 ;0239/693868, cod fiscal 4342863, cont trezorerie RO 22 TREZ 
1515041XXX000384, prin reprezentantii sai legali, Dr. Rasnoveanu Mihaela Delia – Manager si 
Ec. Vrinceanu Cristina – Director Financiar Contabil,  în calitate  achizitor, pe de o parte 
 
şi  
……………………….. cu sediul in …………………., nr de inmatriculare …………….cod fiscal 
……………… , cont(trezorerie,banca),…………………... reprezentat prin …………. 
,DIRECTOR GENERAL....în calitate de Furnizor, pe de altă parte. 
 
Articolul 2. Definiţii   
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  
b. achizitor şi  furnizor  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin 
contract; 

d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la 
prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului; 

e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea 
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa 
tehnică în perioada de garanţie, şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin 
contract; 

f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci 
când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a 
componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin 
caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea 
produselor si serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului. 

g. destinaţie finală  - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpreaţi conform  INCOTERMS 2000 – Camera 

Internaţională de Comerţ (CIC). 
i) forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 



  

revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă Nu este considerat fortă majoră un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
j) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
Articolul 3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se 
specifică în mod diferit. 

 
Clauze obligatorii 

 
Articolul 4. Obiectul principal al contractului   
4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă, să livreze ........................... -(denumirea 
produselor, cantitatea și codul CPV), în  perioada/ perioadele convenite, produsele definite în 
prezentul contract, conform anexelor si graficelor de livrare .  
4.2 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în 
prezentul contract.  
 
Articolul 5. Documentele contractului subsecvent 
5.1 Furnizorul va furniza produsele în condițiile stabilite în prezentul contract  conform anexelor si 
graficelor de livrare pe baza de comanda ferma scrisă care conține descrierea precisă a produselor 
solicitate furnizorului, cantitatea, termenele de livrare si orice alte informatii necesare desfasurarii 
in bune conditii a contractului. 
 
Articolul 6. Preţul contractului 
6.1 Prețul contractului, respectiv preţul produselor livrate şi a serviciilor accesorii prestate, este de 
…………..lei, la care se adaugă …TVA. 
 
Articolul 7. Modalitatea de plată a prețului contractului 
7.1 Plata prețului datorat de Achizitor în temeiul prezentului contract subsecvent se va face pe baza 
facturii emise de către acesta.  
7.2 Factura va fi însoțită de un borderou care va cuprinde numărul și data comenzilor, descrierea 
succintă a produselor furnizate în baza comenzilor, perioada de furnizare și valoarea acestora. 
Borderoul poate fi inlocuit prin transcrierea informatiilor in cadrul facturii fiscale.  
7.3 Plățile vor fi efectuate in temeiul legii 72/2013, în termen de maxim 60 zile de la primirea 
facturii fiscale emisă de Furnizor pe baza procesului verbal de recepție fără obiecțiuni a produselor. 

Articolul 8. Durata contractului 
8.1 – Durata prezentului contract este de …... 
 
Articolul -9. Executarea contractului 
9.1 – Executarea contractului începe  dupa semnarea de catre ambele parti. 

 
Articolul 10. Obligaţiile Furnizorului 
10.1 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi sau performanţele prezentate în 
propunerea tehnică.  
10.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în graficul de livrare prezentat în propunerea 
tehnică, respectiv:    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 24 ore (zile lucratoare) de la data primirii pe fax sau email. Locatia de livrare este: magazia 
Spitalului Judetean de Urgenta Braila, Sos. Buzaului nr. 2. Orarul de functionare al magaziei este : 
zilnic (zile lucratoare) in intervalul orar 7:30-15:30.  Produsele vor fi insotite de certificate/termene de 



  

garantie, declaratie de conformitate precum si orice alte documente care sa ateste calitatea si 
cantitatea produselor.   
10.3 Furnizorul se obligă să despăgubească Achizitorul 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 Achizitor sau din instrucțiunile transmise de acesta. 
10.4 Furnizorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie 
referitoare la prezentul contract, drept private şi confidenţiale după caz, si nu va publica sau divulga 
nici un element al acestuia fără acordul scris, prealabil, al Achizitorului, cu excepția informațiilor 
solicitate de autoritățile statale, în condițiile legii. 
10.5 Furnizorul se angajează să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul 
contract. 
 
Articolul 11 Obligaţiile Achizitorului 
11.1 – Achizitorul va lansa si transmite comenzi ferme in scris pe email sau fax. 
11.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit. 
11.3 – Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către Furnizor în termenul  prevăzut în 
cuprinsul art.7.3 de mai sus.                                                                                                                                                                                                                                   
 
Articolul 12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 
asumate, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1 % pe zi intarziere din preţul produselor comandate si 
nelivrate. 
12.2 - În cazul în care Achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 28 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă 
cu o cotă procentuală de 0,1 % pe zi din plata scadentă neefectuată.  
 

Clauze specifice 
 
Articolul 13. Garanţia de bună execuţie a contractului 
13.1 – Fiind o achizitie pe baza decretului emis pentru instituirea starii de urgenta pe teritoriul 
Romanie, autoritatea contractanta decide sa nu solicite garantie de buna executie pentru a nu 
prelungi suplimentar termenul de incepere a executarii contractului subsecvent. 
13.2 – In cazul in care se constata intarzierea la livrari sau alte probleme din partea furnizorului 
care conduc la imposibilitatea aprovizionarii cu produsele contractate, autoritatea contractanta are 
dreptul de a rezilia contractul prezent subsecvent si a se adresa urmatorului promitent furnizor aflat 
in acodul cadru incheiat intre parti. 
 
Articolul 14. Recepţie, inspecţii şi teste 
1341 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a 
verifica conformitatea lor cu specificaţiile din  contract. 
14.2 - Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, Furnizorului, identitatea reprezentanților săi 
împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor. 
15.3 - Inspecțiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la 
destinaţia finală a produselor (Spitalul Judetean de Urgenta Braila). 
14.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, Achizitorul 
are dreptul sa îl respingă, iar Furnizorul are obligația, fără a modifica preţul contractului:             
        a) de a înlocui produsele refuzate, sau 
        b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespundă specificațiilor lor 
tehnice în termenele solicitate de Achizitor.   
14.5 - Dreptul Achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat 
sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de Furnizor, cu sau fără 



  

participarea unui reprezentant al Achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală. 
14.6 - Prevederile clauzelor 15.1-15.4. nu îl vor absolvi pe Furnizor de obligaţia asumării 
garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.  
 
Articolul 15. Ambalare şi marcare 
15.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără 
limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi 
extreme, la soare şi la precipiţaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în 
aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală. 
(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în formă de cutii, Furnizorul va lua în considerare, 
unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de 
manipulare grea în toate punctele de tranzit. 
15.2 - Ambalarea, marcarea şi documentația din interiorul sau din afara pachetelor va respecta strict 
cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare: 

a) factura fiscala; 
b) avizul de insotire a marfii; 
c) certificatul de calitate si conformitate. 

15.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei 
coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie, etc) ramân în proprietatea Achizitorului. 
 
Articolul 16.  Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
16.1 -  Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de Achizitor 
respectând: 
 a) datele din graficul de livrare, şi 
 b) termenul comercial stabilit; 
după primirea ordinului de începere.  
16.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atat 
Achizitorului, cât şi, după caz, societăţii de asigurări, datele de expediere, numarul contractului, 
descrierea produselor, cantitatea, locul de încarcare şi locul de descărcare. 
(2) Furnizorul va transmite Achizitorului documentele care însoţesc produsele: 

a) factura fiscala; 
b) avizul de insotire a marfii; 
c) certificatul de calitate si conformitate. 

16.3 - Certificarea de către Achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parţial sau total se face 
după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe 
documentele emise de Furnizor pentru livrare. 
16.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 
clauzelor recepţia produselor.  
 
Articolul 17. Asigurări 
17.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva 
pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de 
termenul comercial de livrare convenit.  
 
Articolul 18. Servicii  
18.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile 
accesorii furnizării produselor (conform ofertei tehnice a acestuia), fără a modifica preţul 
contractului. 
18.2. -  Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu 
condiţia ca aceste servicii să nu elibereze Furnizorul de nici o obligaţie de garanţie asumată prin 
contract. 
 
Articolul 19. Perioada de garanţie acordată produselor 
20.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract  respectă toate 
caracteristicile ofertei sale tehnice. De asemenea, Furnizorul are obligația de a garanta că toate 



  

produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un defect şi că acestea vor funcționa în condiţii 
normale de funcţionare. 
19.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în 
propunerea tehnică.  
 (2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi  (după caz) 
instalarea acestora la destinaţia finală. 
19.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, în scris, orice plângere sau 
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie. 
19.4 - La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligația de a remedia defecţiunea sau de 
a înlocui produsul în perioada convenită, sau, în caz de dezacord, impusă de către Achizitor, fără 
costuri suplimentare pentru Achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc 
pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii 
produsului.  
19.5 - Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada 
convenită/stabilită de Achizitor, Achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi 
spezele Furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care Achizitorul le 
poate avea faţă de Furnizor prin contract. 
 
 
Articolul 20. Ajustarea preţului  
20.1 Preturile unitare de achizitie a produselor, prevazute in oferta, au caracter ferm si nu se 
modifica pe durata valabilitatii contractului, cu exceptia cazului in care diferenta de curs valutar 
leu-euro depaseste un procent de minim 5%, in plus sau in minus, pentru o perioada de minim 5 
zile lucratoare, consecutive, astfel : 
   PN = (PV x N)/100 
 unde: 

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 publicarii in SEAP a anuntului de participare. 
 
20.2 Ajustarea pretului in conditiile prezentate la art. 7.1. se va face doar prin act aditional si poate 
fi solicitata in scris de oricare dintre cele doua parti, urmand ca modificarea sa intre in vigoare dupa 
semnarea de catre ambele parti, fara aplicare retroactiva.  Cursul de referinta de la data publicarii 
anuntului de participare in SEAP si respectiv pragul superior/inferior, de 5%, peste/sub care se va 
aplica modificarea pretului, sunt urmatoarele : 
Curs euro publicare anunt de participare : …............................. 
Curs euro +/- 5% : …............................. / …..........................   
20.3 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) 
Articolul 21. Amendamente  
21.1Orice modificare a contractului se poate face, conform legii, numai printr-un act adiţional la 
acesta şi numai în timpul perioadei de execuţie a contractului. Data intrării în vigoare a actului 
adiţional va fi data ultimei semnări a acestuia. 
21.2 Nici o modificare nu va avea efect retroactiv. Orice modificare a contractului care nu a fost 
efectuată potrivit legii şi în forma unui Act adiţional va fi considerată nulă. 
 
Articolul 22. Întarzieri în îndeplinirea contractului 
22.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise 
în graficul de livrare. 
22.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, Furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de 



  

prestare a serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, Achizitorului; modificarea 
datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul parţilor, prin act 
adiţional. 
22.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu  o prelungire a termenului de executie, 
orice intârziere în indeplinirea contractului, din culpa exclusiva a furnizorului,  dă dreptul 
achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului. 
 
Articolul 23. Comunicări 
23.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul 
primirii. 
23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
Articolul 24. Încălcarea contractului şi suspendarea 
24.1 Atunci când are loc o încălcare a contractului de furnizare de către o parte contractuală din 
vina exclusivă a acesteia, cealaltă parte, dacă este prejudiciată prin respectiva încălcare, va fi 
îndreptăţită la despăgubiri şi/sau încetarea contractului, dupa caz. 
13.2 În cazul în care executarea contractului de furnizare este viciată de erori substanţiale sau 
neregularităţi, Achizitorul poate suspenda executarea contractului, până la soluţionarea situaţiei. 
 
Articolul 25. Încetarea contractului  
25.1  Prezentul contract poate înceta: 
- prin declararea incetarii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei 
- prin ajungere la termen; 
- prin reziliere pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor contractuale de către oricare din părţile 
contractante; 
- prin denunţare unilaterală de către Achizitor, în următoarele situații: 

 Furnizorul cesionează total sau parţial sau subcontractează obligaţiile sale asumate 
prin contract fără acordul scris al Achizitorului; 

 are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la 
personalitatea juridică, natura sau controlul Furnizorului, cu excepţia situaţiei în care 
asemenea modificări sunt notificate Achizitorului și înregistrate într-un act adiţional 
la contract la solicitarea Achizitorului; 

 Furnizorul refuză să-și îndeplinească obligațiile contractuale după ce a fost notificat 
în prealabil de către Promitentul- achizitor; 

 apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului de 
catre Furnizor. 

25.2 Fără a prejudicia posibilitatea denunțării unilaterale de către Achizitor în cazurile prevăzute 
expres în contract, dacă o parte a contractului este prejudiciată sau consideră că ar putea fi 
prejudiciată de neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a unor obligații contractuale 
asumate de cealaltă parte în temeiul contractului, va notifica celeilalte părţi solicitarea de remediere 
a situaţiei cu acordarea unui termen de remediere de 30 de zile. 
25.3 Dacă partea în culpă nu remediază situaţia în termenul de remediere de 30 de zile, partea 
prejudiciată va putea să solicite rezilierea contractului şi, după caz, plata de despăgubiri.  
 
Articolul 26. Forţa majoră 
26.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
26.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
26.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia. 
26.4 - 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. 
26.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 
fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
Articolul 26. Soluţionarea litigiilor 
26.1 - Achizitorul şi Furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu 
îndeplinirea contractului. În cazul în care litigiul nu va putea fi soluționat pe cale amiabilă, 
competenţa pentru soluţionarea acestuia revine instanţelor române. 
 
Articolul 27 Limba care guvernează contractul 
27.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
  
Articolul 28. Legea aplicabilă contractului 
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 

Părţile au înţeles să încheie azi ............... prezentul contract în două exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte.     

 
 

          Achizitor,                                                                 Furnizor, 
      
                                                     
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA  
                     BRAILA                                                     
 
 
 
 
 


	Denumire operator economic :
	Ofertant - numele reprezentantului legal, în clar
	Semnatura autorizata si stampila
	Denumire operator economic
	Semnatura autorizata si stampila
	Denumire operator economic:
	Ofertant - numele reprezentantului legal, în clar
	Semnatura autorizata si stampila

