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SECTIUNEA I. 
 
 

FIŞA DE DATE A  ACHIZIŢIEI 
 
I.a. Beneficiar 
 
Denumire : Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta Sibiu 
 
Adres: B-dul Corneliu Coposu nr. 2 – 4 
Localitate: Sibiu Cod postal: 550245 Tara: Romania 
Punct(e) de contact: 
Pentru informaţii, caiet de sarcini şi 
clarificări privind documentele care 
trebuie prezentate de către ofertant/ 
specificaţiile tehnice:  Dl.Tomaschek 
Lucian, telefon: +40 269215050, int. 
190,  
e-mail: achizitii@scjs.ro 

Telefon: +40 269215050 

E-mail : achizitii@scjs.ro Fax: +40 269215434 

Adresa/ele de internet (daca este cazul) : www.scjs.ro 

 
I.b.  Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante 
□ Minister sau orice altă autoritate naţională sau 
federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau 
locale ale acestora 
□ Agenţie/birou naţional sau federal 
□ Colectivitate teritorială  
□ Agenţie/birou regional sau local  
□ Organism de drept public  
□ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie 
europeană 
x Altele: Spital clinic judetean de urgenta 

□ Servicii publice generale 
□ Apărare 
□ Ordine şi siguranţă publică 
□ Mediu 
□ Afaceri economice şi financiare 
x Sănătate 
□ Construcţii şi amenajări teritoriale 
□ Protecţie socială 
□ Recreere, cultură şi religie 
□ Educaţie 
□ Altele (precizaţi): ————— 

Dreptul ofertantului de a solicita clarificări: 
Solicitările de clarificări se vor face în scris şi se vor transmite pe adresele de e-mail specificate mai 
sus sau pe fax.  
Pentru comunicările din timpul evaluării ofertelor : 
Comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legătură cu oferta depusă, prin e-mail 
dacă este cazul. Pentru răspuns, în funcţie de solicitările comisiei, operatorii economici vor depune 
documentele şi clarificările în format electronic sau la cererea autoritatii contractante în original la 
sediul acesteia sau le vor transmite prin poştă sau fax, în termenul limită solicitat. 
Publicarea raspunsurilor se va face pe pagina de internet : www.scjs.ro sectiunea Achizitii publice 

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări: 26.11.2014 ora limită 15.00 
 Adresa de email: achizitii@scjs.ro si fax +40 269215434 
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari : 27.11.2014 ora limită 15.00 

 
 



 

I.d. Sursa de finantare : 
 
 

 Fonduri bugetare 

 
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  
II.1) Descriere 

II.1.1) Denumire contract : Furnizare obiecte de inventar-mobilier medical la sectia clinica 
Reabilitare Medicala I 

 
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare  
(a) Lucrări                                   □      (b) Produse              x       (c ) Servicii                         

 
Execuţie                                      □ 
Proiectare şi execuţie                 □ 
Realizare prin orice mijloace     
corespunzătoare cerinţelor specificate de  
autoritate contractantă                            □ 

Cumpărare                x    
Leasing                      □ 
Închiriere                   □ 
Cumparare in rate      □ 
 

Categoria serviciului    
 2A □  
 2B □ 
 
 
           

Principala locatie a lucrarii    
               
 
Cod  CPV/ CPSA     
□□□□□□□□/ □□□□□□               

Principalul loc de livrare:  
Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenta Sibiu 
 
Cod  CPV/ CPSA     
33192000-2 Mobilier 
medical, 39711100-0 
Frigidere şi congelatoare, 
38622000-1 Oglinzi, 
39143112-4 Saltele 
 

Principalul loc de 
prestare 
 
Cod  CPV/ CPSA     
□□□□□□□□/ □□□□□□              

II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin : 
Contract de achiziţie publică: X                        

 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
Scopul contractului/obiectul achizitiei :  

 
Furnizare obiecte de inventar-mobilier medical la sectia clinica Reabilitare Medicala I  
 
II.2.1) Total cantitati / prestatii servicii / lucrari  
 
Furnizare obiecte de inventar-mobilier medical la sectia clinica Reabilitare Medicala I  
 

 
Valoare estimata : 80.600 lei fara TVA 
 
III. Pocedura 
Achizitie directa conform Art.19 din OUG 34/2006  privind atribuirea contractelor de achizitie 
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii 
cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
IV.) Legislatia aplicata - Directiva 2004/18/CE din 31 martie 2004 privind coordonarea 



 

procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice de lucrări, de bunuri si de servicii; 
 
- Ordonanta de Urgentă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si 
completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr.34/2006; 
- Hotărârea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractelor de achizitie publică din OUG nr.34/2006, cu modificările si completările 
ulterioare; 
- Regulamentul (CE) nr.213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind Vocabularul 
comun privind achizitiile publice (CPV) si a Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE ale 
Parlamentului European si ale Consiliului în ceea ce priveste procedurile de achizitii publice, în ceea 
ce priveste revizuirea CPV; 

 
V. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE  
La depunerea ofertelor, ofertanţii trebuie să respecte toate instrucţiunile, caietul de sarcini  
 
V.1) Documente solicitate 
-Oferta – Formular oferta (Formular 1)  + Centralizator financiar (Formular 2) 
-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.691 

-Declaratie IMM (daca este cazul) 
  
VI. PREZENTAREA OFERTEI  
VI.1)  Limba de redactare a ofertei 
LIMBA ROMANA 
Oferta si documentele care o insotesc trebuie sa fie redactate in limba romana. 
VI.2) Prezentarea ofertei 
 Oferta se depune într-un singur exemplar, ORIGINAL .Adresa la care se depune oferta: 
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, b-dul Corneliu Coposu, nr.2-4, secretariat. Telefon +40 
2615050 fax nr. +40 269215434. 
 Oferta trebuie insotita de documentele solicitate la punctul V.1 
 
VI.3) Data limita de depunere a ofertelor  
- Data limita pentru depunerea ofertelor 28.11.2014 orele 11.00  
VI.4) Analiza ofertelor se va face pe data de 28.11.2014  orele 11.30, la Spitalul Clinic Judetean de 
Urgenta Sibiu, b-dul Corneliu Coposu, nr.2-4, Sala de Consiliu 
 
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  
VII.1) Pretul cel mai scazut     
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SECTIUNEA II. 
CAIETUL DE SARCINI 

(DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI – SPECIFICAŢII TEHNICE) 
 

-Autoritatea contractanta:Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu 
 
-Obiectivul achizitiei: Furnizare obiecte de inventar-mobilier medical la sectia clinica Reabilitare 
Medicala I. 
 
-Cod CPV : 33192000-2 Mobilier medical, 39711100-0 Frigidere şi congelatoare, 38622000-1 
Oglinzi, 39143112-4 Saltele 

 
            Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și 
constituie ansamblul cerintelor pe baza cărora se înaintează, de către fiecare ofertant, propunerea 
tehnică și financiară. 
 
Caietul de sarcini conține specificațiile tehnice. Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind 
minimale, în acest sens orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, 
va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui 
nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu 
caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini conduce la descalificarea 
ofertantului. 
 
Propunerea tehnică va conţine detaliat modalitatea de îndeplinire a cerințelor din Caietul de Sarcini, 
astfel toate ofertele vor conține cel putin specificațiile din caietul de sarcini, astfel încât acestea să 
fie identificabile pentru evaluatori, respectiv să demonstreze conformitatea cu Caietul de sarcini. 
Ofertanții vor preciza în oferta proprie toate mențiunile solicitate prin caietul de sarcini. 
Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini 
conduce la descalificarea ofertantului.  
 

Condiţii de livrare 
Vor fi livrate: 
Toate produsele specificate în caietul de sarcini și componentele din tabelul conținând specificatiile 
tehnice si cerintele functionale minime.. 
 
Transportul, montajul la locația beneficiarului vor fi suportate de furnizor, pe cheltuiala sa. 
Produsele care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini vor fi livrate la sediul Beneficiarului 
respectiv: Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu Bd. Corneliu Coposu, nr. 2-4, Sibiu, cod poștal 
550245, sectia clinica Reabilitare Medicala I. 
 

 
Termenul de livrare este de maxim 15  zile de la semnarea contractului.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SPECIFICAŢII TEHNICE ŞI CERINŢE FUNCŢIONALE MINIME 
 

Nr.crt. Codul CPV Produs / caracteristici UM Cant. Garanţie 
minimă 

1 
33192000-2 Masa  25 mm cu canturi de ABS 100x100 

cm cu 4 picioare din inox pt sala de mese,  
culoarea lemnului nuante intermediare 

buc 
4 

24 luni 

2 33192000-2 Canapea cabinet asistente 180 x 90 x 60cm h buc  1 24 luni 

3 

33192000-2 Pat spital 190X90X50 (h) cm, cap 
rabatabil,cu 4 roti pivotante (2 cu frana), 

cadru si picioare metalice vopsit electrostatic 
argintiu, tablii din pal melaminat cu cant 

PVC, culoarea lemnului nuante 
intermediare,cu maner ridicare, cu inaltime 

reglabila 

buc 

10 24 luni 

4 

33192000-2 Pat spital 190X90X50 (h) cm, cap 
rabatabil,cu 4 roti pivotante (2 cu frana), 

cadru si picioare metalice vopsit electrostatic 
argintiu, tablii din pal melaminat cu cant 

PVC, culoarea lemnului nuante 
intermediare,cu maner ridicare si obloane 

laterale, cu inaltime reglabila 

buc 

20 24 luni 

5 

33192000-2 Noptiera 48X40X85(h) cm; 25 mm sertar 
(45x40x14h), corp noptiera cu usa batanta 

(45x40x40h), cu roti Ø 50 si masa rabatabila, 
culoarea lemnului nuante intermediare 

buc 

15 24 luni 

6 

33192000-2 Noptiera 48X40X85(h) cm; 25 mm sertar 
(45x40x14h), corp noptiera cu usa batanta 

(45x40x40h), cu roti Ø 50 , culoarea 
lemnului nuante intermediare 

buc 15 24 luni 

7 38622000-1 Oglinda 3,4x1,8m buc 1 24 luni 
8 38622000-1 Oglinda 0,9x1,8m buc 1 24 luni 
9 39711100-0 Frigider (racitor), 40 l buc 8 24 luni 
10 33192000-2 Spaliere buc 5 24 luni 

11 39143112-4  
Saltea cu tapiterie din piele ecologica,culori 

inchise antimurdarie, 90x190x10h cm 
,poliuretan de 10 cm, husa detasabila 

buc 30 24 luni 

12  Total număr    110  
 
 

Garanţie şi post-garanţie 
- Perioada de garanţie oferită dotărilor va fi minim cea specificată în tabelul anterior. Perioada de 
post garanţie va fi considerată ulterior acestei perioade pentru o perioadă de cel puțin 5 ani. 
- Garanţia şi post-garanţia vor fi asigurate de furnizorul produselor. 

 
 
 
 
 

 



 

 
SECTIUNEA III. 

CONTRACT DE FURNIZARE 
Nr……..data …………… 

 
 
1.  Partile contractului  
În temeiul OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare, încheiat 
între 
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU, b-dul Corneliu Coposu, nr 2-4, 
tel./fax. 
0269 – 215050, cod fiscal 4240898, cont trezorerie  RO66TREZ5765041XXX000402, deschis la 
Trezoreria Sibiu,  reprezentat prin reprezentat prin .dr.  Vasile Spinean - Manager,  în calitate de 
achizitor,pe de o parte, 
si 
S.C. ……………………………. SRL,  ……………., ………………………., Cod de identificare 
fiscala:             RO .………….,  …………………………………….,  Tel/Fax:  
……………………………………., cont (trezorerie) ___________________________ reprezentata 
prin Paul Catarig, in calitate de furnizor , pe de alta parte 

 
 
 

2.  Obiectul si pretul contractului 
2.1. - Furnizorul se obliga sa  furnizeze “……………………………………………………………. 
” conform anexa,  în perioada/perioadele convenite si în conformitate cu obligatiile asumate prin 
prezentul contract. 
2.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca furnizorului pretul convenit pentru îndeplinirea contractului 
de furnizare. 
2.4. - Pretul total convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv pretul produselor livrate si 
montate, platibil furnizorului de catre achizitor, este de ……………….. lei cu TVA , din care 
T.V.A. …………….  lei. 
 
3.  Durata contractului 
3.1 – Contractul este valabil incepand cu data de …………….. pâna la ………….. 
 
4.  Executarea contractului 
4.1 - Executarea contractului începe sa produca efecte la data semnarii lui.  
 
5.  Documentele contractului 
5.1 - Documentele contractului : oferta tehnica si financiara 
        
6.  Obligatiile principale ale furnizorului 
6.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze achizitorului produsele, prevazute in anexa contractului. 
6.2 - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si/sau performantele prezentate în 
propunerea tehnica si financiara. 
6.3 - Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul împotriva oricaror: 
- a) reclamatii si actiuni în justitie, ce rezulta din încalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuala (brevete, nume, marci înregis trate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau în legatura cu produsele achizitionate, si 
- b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente. 



 

7.  Obligatiile principale ale achizitorului 
7.1 - Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul convenit în 
prezentul contract. 
7.2- Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele în termenul convenit. 
7.3 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor în termen de 60 de zile de la 
emiterea facturii/facturilor. 
 
8.  Sanctiuni pentru neîndeplinirea culpabila a obligatiilor 
8.1 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, în mod 
culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea 
contractului si de a pretinde plata de daune-interese. 
8.2 - Achizitorul îsi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa 
adresata furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca 
aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru 
furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea 
din contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului. 
 
9.  Receptie, inspectii si teste 
10.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele pentru a 
verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract. 
10.2 - (1) Inspectiile si testarile la care vor fi supuse produsele, cât si conditiile de trecere a receptiei 
provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul contract. 
- (2) Achizitorul are obligatia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentantilor sai 
împuterniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor. 
10.3 - Inspectiile si testele din cadrul receptiei provizorii si receptiei finale (calitative) se vor face la 
destinatia finala a produselor. 
10.4 - Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor tehnice, 
achizitorul are dreptul sa îl respinga, iar furnizorul fara a modifica pretul contractului are obligatia: 
a) de a înlocui produsele refuzate; sau 
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor 
tehnice. 
10.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge nu va fi limitat 
sau 
amânat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara 
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala. 
 
11.  Ambalare si marcare 
11.1 - (1) Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, 
la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare 
si la precipitatiile care ar putea sa apara în timpul transportului si depozitarii în aer liber, în asa fel 
încât sa ajunga în buna stare la destinatia finala. 
- (2) În cazul ambalarii greutatilor si volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este 
cazul,distanta mare pâna la destinatia finala a produselor si absenta facilitatilor de manipulare grea 
în toate punctele de tranzit. 
11.2 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei 
coletelor (paleti de lemn, foi de protectie etc.) ramân în proprietatea achizitorului. 
 
12.  Livrarea si documentele care însotesc produsele 
12.1 - Furnizorul are obligatia de a livra si instala produsele la destinatia finala indicata de achizitor, 
respectând termenul comercial stabiliti. 
12.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligatia de a comunica, în scris, atât 
achizitorului, 



 

cât si, dupa caz, societatii de asigurari datele de expediere, numarul contractului, descrierea 
produselor, cantitatea, locul de încarcare si locul de descarcare. 
- (2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însotesc produsele. 
12.3 - Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face 
dupa instalare si dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al 
acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 
12.4 - Livrarea produselor se considera încheiata în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 
clauzelor de receptie produselor. 
 
13.  Perioada de garantie acordata produselor 
13.1 - Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este cea declarata în propunerea 
Tehnica si Financiara, respectiv …………. ani de la livrarea si instalarea produselor. 
13.2 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau 
reclamatie 
ce apare în conformitate cu aceasta garantie. 
 
14. Ajustarea pretului contractului. 
14.1 - Pretul pentru produsele contractante, nu se ajusteaza. 
14.2 - Pentru produsele livrate, platile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în 
propunerea tehnica si financiara, anexa la contract. 
 
15. Forta majora 
15.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
15.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta actioneaza. 
15.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pâna la aparitia acesteia. 
15.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat 
si în mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care îi stau la dispozitie în vederea 
limitarii consecintelor. 
15.5 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
15.6 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de drept a prezentului contract, fara 
ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
 
16. Solutionarea litigiilor 
16.1 - Achizitorul si furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neîntelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatura cu 
îndeplinirea contractului. 
16.2 - Daca, dupa 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa 
rezolve în mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze 
fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a României, fie de catre instantele judecatoresti 
din 
România. 
 
17. Limba care guverneaza contractul 
17.1 - Limba care guverneaza contractul este limba româna. 
 
18. Comunicari 
18.1 - (1) Orice comunicare între parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa în scris. 



 

- (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul 
primirii. 
18.2 - Comunicarile între parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu 
conditia 
confirmarii în scris a primirii comunicarii. 
 
19. Legea aplicabila contractului 
19.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
Partile au înteles sa încheie azi …………………………… prezentul contract în doua exemplare, 
câte unul 
pentru fiecare parte. 
 
 
 
 ACHIZITOR       FURNIZOR   
   SPITALUL CLINIC DE URGENTA SIBIU    ………………. 
                                                                                                                   
Manager                                                                                          Director 
dr. Vasile Spinean         
 
 
Director Financiar-contabil 
ec.Mirela Tataru 
  
 
VIZA CFP    
                                                                                                             
Sef Serviciu Achizitii Publice 
Ec.Tomaschek Lucian 
 
 
Compartiment  Contencios 
jr.Daniela Craciun                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

SECTIUNEA IV. 
FORMULARE 

 
 
 
 
 
Formularul nr. 1 
 
 
 OFERTANTUL 
  ........................... 
(denumirea/numele) 
 

FORMULAR DE OFERTA 
Catre ....................................................................... 
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
    Domnilor, 
    1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 
........…………………………………………………../(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, 
in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa livram 
……………..…………………………………………………………………………………………
… 
 (denumirea produsului) pentru suma de ...........…………..lei, (suma in litere si in cifre) la care se 
adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare......………………lei.(suma in litere si in cifre) 
    2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa livram produsele 
adjudecate , conform  clauzelor contractuale. 
    3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........ zile,(durata in litere si 
cifre) respectiv pana la data de ..........(ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate 
fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
    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. 
    5. Alaturi de oferta de baza: 
    -  depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, 
marcat in mod clar "alternativa"; 
    -  nu depunem oferta alternativa. 
    (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
    6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta 
pe care o puteti primi. 
 
    Data ......../........../......... 
 
    .............(semnatura), in calitate de .........., legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele 
......................(denumirea/numele ofertantului). 
 
      .............(semnatura), in calitate de .........., legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele 
......................(denumirea/numele ofertantului). 
              



 

 
 
 
 
Formularul nr.2 
 

CENTRALIZATOR FINANCIAR 
 
 
 

 
Nr. 
Crt. 

Denumire produs Cantitate  Pret unitar Lei 
fara TVA 

Valoare totala Lei fara TVA 

1     
 TOTAL LEI FARA TVA  

 
 
 
 

 
 
NOTA:  
- preturile sunt in lei, fara TVA. 
 
    Data ......../........../......... 
 
    .............(semnatura) in calitate de .........., legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele 
....................../(denumirea/numele ofertantului) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
D E C L A R A T I E 

 
Privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69¹ 

 
 
 
Subsemnatul __________________________________, reprezentant împuternicit al 
_____________________________________(denumirea si datele de identificare ale operatorului 
economic) 
 
a) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate 
faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 69^1din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări 
şi completări ulterioare. 
 
b) nu avem drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de 
supervizare şi/sau nu avem  acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la 
gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la 
art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii 
contractante, Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, respectiv:  
 
Membri Comitetului Director:                               Membrii comisiei de evaluare procedura: 
 
Manager: Dr.Vasile Spinean                                       Presedinte: Ec.Bichicean Pavel 
 
Director Medical: Dr. Radu Chicea                          Membrii: Ec.Tomaschek Lucian 
                                                                     
Director financiar contabil: ec.Mirela Tataru       Dr.Popa Florina 
 
Director Ingrijiri medicale: as. Andrei Mihu                                                        
                                       
                             
 
   
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
orice documente doveditoare de care dispun. 
 
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul 
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de 
stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, 
atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei 
consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 
 
                                                                    
Data:                                                                                                                     Semnatura 
 
 
 
OPERATOR ECONOMIC 



 

  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
DECLARAŢIE 

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii 
 
 

I. Date de identificare a întreprinderii 
a. Denumirea întreprinderii: 
b. Adresa sediului social: 
c. Cod unic de înregistrare: 
d. Numele şi funcţia persoanei autorizate (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent): 
II. Tipul întreprinderii 
(Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii): 
 
□Întreprindere autonomă – în acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia 
economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar Declaraţia, fără Anexă. 
□Întreprindere parteneră – se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate 
conform Anexei, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la Declaraţie. 
□Întreprindere legată – se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform 
Anexei, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la Declaraţie. 
 
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii 8    

 
Exerciţiul financiar de referinţă 9 

Numărul mediu anual de 
Salariaţi 

Cifra de afaceri anuală netă 
(mii lei / mii euro) 

Active totale (mii lei / mii 
Euro) 

   
   
   

 
IMPORTANT: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări 
care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere 
mică, mijlocie sau mare). 

□NU 
□DA (în acest caz, se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior) 

 
Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea. 

 
 
 
 

Semnătura __________________________________ 
(numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea) 

 
 

8 -  Datele sunt calculate în conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial nr.681/2004 
9  - Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul 
exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate 
datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe 
propria răspundere 
 


