Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Furnizare aparat unde scurte
Anunt de participare simplificat

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
SPITALUL MUNICIPAL LUPENI
Cod de identificare fiscala: 4375054; Adresa: Strada: Padurarilor, nr. 2; Localitatea: Lupeni; Cod NUTS: RO423 Hunedoara; Cod postal:
335600; Tara: Romania; Persoana de contact: Doru Neamtu; Telefon: +40 0254560650; Fax: +40 0254560307; E-mail:
spolupeni@gmail.com; Adresa internet: (URL) www.spital-lupeni.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

I.4) Tipul autoritii contractante
Autoritate regionala sau locala

I.5) Activitate principala
Sanatate

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
Furnizare aparat unde scurte
Numar referinta: 437505420182

II.1.2) Cod CPV principal
33155000-1 Aparate de fizioterapie (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Furnizare

II.1.4) Descrierea succinta
Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă şi să livreze aparat unde scurte/ conform cu caietul de sarcini
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 2.
Autoritatea contractanta va raspunde clar tuturor solicitarilor de clarificari in termen de 1 zi pana la depunerea
ofertelor/cadidaturilor.

II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 32806; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii)

II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33155000-1 Aparate de fizioterapie (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
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Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:
Str. Padurarilor Nr.2Str. Padurarilor Nr.2

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Această achiziție este necesară a se realiza deoarece prin achiziționarea aparatului de unde scurte se dă curs
solicitărilor/necesităților identificate în cadrul compartimentului R.M.F.B deoarece cel existent este defect si nu se pot efectua
tratamente.

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor:
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea
nr.98/2016.
SE VA DECLARA IN DUAE
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile Art.164 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.Încadrarea în situatia
prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru
atribuirea contractului de achizitie publica.D
Declaratia va fi solicitata doar ofertantului clasat pe locul 1 - se va completa Formularul nr. 1
2. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia
prevazuta la art.165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru
atribuirea contractului de achizitie publica.
3. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile Art. 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.
Încadrarea în situatia prevazuta la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din
procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Declaratia va fi solicitata doar ofertantului clasat pe locul 1 - se va completa Formularul nr. 2
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la incheierea Raportului
Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice.
Aceste documente pot fi:
- Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (buget de stat buget local etc) la momentul prezentarii;
- Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum
rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv .
- Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166
alin. 2 art. 167 alin 2 art. 171 din legea 98/2016 privind achizitiile publice.
4. Alte documente edificatoare dupa caz
Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatile din tara in
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care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul
local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.
Certificatele trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii
acestora.
Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
5.Declaratie privind neîncadrarea în prevederile Art. 59 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.
Încadrarea în situatia prevazuta la art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din
procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii
de atribuire, sunt:
Ec. MISAROSI IOANA CARMEN - Manager,
Dr. STANOIU GEORGETA- Director medical
Ec. BERCARU SIMONA ANDREEA - Director financiar-contabil,
Ec.LAZAR DAN-CRISTIAN - Presedinte fara drept de vot;
Ec.BAICEANU VIOLETA - Supleant presedinte fara drept de vot;
Cons jur. COMAN ADINA – Compartiment juridic
Ec. CAILA ALEXANDRU - Responsabil CFPP
Dr. Codrean Mainardis Elena – membru comisia de evaluarept aparat unde scurte
As. Sanda Gabriela - membru comisia de evaluarept aparat unde scurte
As. Buzzi Adriana - membru comisia de evaluarept aparat unde scurte
As Ariton Elena - membru supleant comisia de evaluarept aparat unde scurte
As. Virag Maria Georgeta - membru supleant comisia de evaluarept aparat unde scurte
Operatorii economici odata cu depunerea DUAE va prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la
angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea
acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe
locul 1 dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea
nr. 98/2016 .
Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in
care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.
Se vor mai depune odata cu DUAE si declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (se va
completa Formularul nr. 3)
Nedepunerea acestora odata cu DUAE, vor fi declarate inacceptabile in conformitate cu Art. 137 din HG 395/2016
Comisia de evaluare are obligaţia de a respinge ofertele inacceptabile şi neconforme.
(2)În condiţiile art. 215 alin. (4) din Lege, oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii:
b)a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte unul sau mai multe dintre criteriile de calificare stabilite în documentaţia de
atribuire sau nu a completat DUAE în conformitate cu cerinţele stabilite de autoritatea contractantă;
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa
ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii sale, precum si faptul ca
are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Subcontractantii si/sau tertii sustinatori completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE pot fi:
Persoane juridice/ fizice romane: Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului
economic.
Persoane juridice/ fizice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau
inregistrare/atestare din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
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procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Subcontractantii si/sau tertii sustinatori completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Ofertantii straini participanti la procedura trebuie sa fie legal înregistrati si trebuie sa desfasoare activitatea economica
corespunzatoare/relevanta în raport cu obiectul procedurii (sau echivalentul acesteia raportat la tara în care îsi desfasoara
activitatea).

III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:
1.) Ofertantul va face dovada ca a livrat în ultimii 3 ani, în unul sau mai multe contracte, conform art 179 din Legea 98/2016 - Se va
completa in DUAE Capacitatea tehnica si profesionala.
Se va completa formularul 9 si formularul 10 care vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii, doar
de ofertantul clasat pe
locul I in clasamentul intermediar.
2.) Declaratie privind lista asociatilor si a subcontractantilor si partea/partile din contract care sunt îndeplinite de acestia. Completarea DUAE , cf. Art 193/alin 1/Legea 98/2016.
Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de subcontractare.
Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator
la solicitarea autoritatii contractante.

Sectiunea IV: Procedura
IV.1) Descriere
IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
-

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.2) Informatii administrative
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 12.07.2018 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 12.10.2018
Durata in luni: 3

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.07.2018; Ora locala: 15:00
Locul:
In SEAP
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Sectiunea VI: Informatii complementare
VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

VI.3) Informatii suplimentare
-

VI.4) Proceduri de contestare
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro;

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
legea 101/2016

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Compartiment juridic Spitalul Municipal Lupeni
Adresa: Str. Padurarilor Nr.2; Localitatea: Lupeni (Hunedoara); Cod postal: 335600; Tara: Romania; Telefon: +40 254560650; Fax: +40
254560307; E-mail: spolupeni@yahoo.com; Adresa internet: (URL) www.spital-lupeni.ro;

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.07.2018
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