Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Furnizare MASA DE OPERATIE RADIOTRANSPARENTA
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: Lazar Dan Cristian; Telefon: +40 0254560650; Fax: +40 0254560307; E-mail: achizitii@spitallupeni.ro; 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 MASA DE OPERATIE RADIOTRANSPARENTA
Numar referinta: 4375054_2019_PAAPD1065770

II.1.2) Cod CPV principal
33192230-3 Mese de operatie (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descrierea succinta
ACHIZITIA DE MASA DE OPERATIE RADIOTRANSPARENTA
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de calarificare/informatii suplimentare, cu 2 zile
inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu 3 zile inainte de
termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 305000; 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: 33192230-3 Mese de operatie (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.2, Lupeni, HunedoaraStr. Padurarilor , Nr.2, Lupeni, Hunedoara

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
ACHIZITIA DE MASA DE OPERATIE RADIOTRANSPARENTA CONFORM CERINTELOR DIN CAIETUL DE SARCINI - 1 BUC.

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:
Cerinta nr. 1 - Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile
si completarile ulterioare; Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) va completa cerinta
corespunzatoare din formularul DUAE.
Cerinta nr. 2 - Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice cu
modificarile si completarile ulterioare; Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) va
completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.
Cerinta nr. 3 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice cu
modificarile si completarile ulterioare; Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) va
completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire SI SE VA ATASA DECLARATIA IN SEAP ODATA
CU DUAE.
Menţiune: persoanele cu funcţie de decizie în cadrul autorităţii contractante sunt cele menţionate în strategia de contractare,
respectiv:
Ec. MISAROSI IOANA CARMEN - Manager,
Dr. BOTOROAGA MIHAELA- Director medical interimar
Ec. PATALITA SIMONA ANDREEA - Director financiar-contabil,
Ec.LAZAR DAN-CRISTIAN - Bir. Achizitii;
Cons jur. COMAN ADINA – Compartiment juridic;
Ec. CAILA ALEXANDRU - Responsabil CFPP;
Documentele justificative care sustin cerintele 1 si 2 si care se vor prezenta doar de catre operatorul economic declarat castigator Indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul consolidat al statului. Operatorul economic (lider, asociat, tert
sustinator,subcontractant-daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.
Pentru confirmarea celor declarate in DUAE se va solicita doar operatorul economic declarat castigator dupa aplicarea criteriului de
atribuire prezentarea pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire a urmatoarelor documente:
- certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat al statului in original sau
copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii
restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
- certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul local in original sau copie certificata pe
proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul
in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea nr. 98 / 2016 privind
achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru persoane juridice straine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare – eliberate de autoritati ale tarii de
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origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta / înregistrarea la organe din tara
respectiva. Se vor prezenta conform prevederilor legale, care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in
conditiile legii incidente in tara de rezidenta.
Documentele prezentate in alta limba decat cea romana vor fi insotite de traducere autorizata.
Pentru persoanele juridice straine ca modalitate de indeplinire a cerintei este si completarea DUAE conform art. 193 din Legea
98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, urmand ca documentele edificatoare sa fie prezentate doar la solicitarea
autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste obligatiile fiscale acestea vor fi indeplinite in
conformitate cu prevederile din tara de rezidenta, ca sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre situatile de anulare a
constituirii precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre toti operatorii economici
(lider,asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei
lor.
Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este cazierul judiciar al operatorului
economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a
celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de
ONRC / actul constitutiv sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, ca sunt
legal constituiti, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a
realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici (lider, asociat,
tert sustinator,subcontractant-daca este cazul) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentul justificativ care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este certificatul constatator emis de ONRC,
sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta.
Înainte de atribuirea acordului cadru, autoritatea contractanta va solicita operatorului economic (lider, asociat, tert
sustinator,subcontractant daca este cazul) declarat castigator dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente
justificative in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, prin care sa demonstreze
îndeplinirea criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

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: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

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: 30.09.2019 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana
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IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 30.11.2019
Durata in luni: 2

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.09.2019; Ora locala: 15:00
Locul:
In SEAP

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
Ofertantul aflat I loc în clasamentul intermediar, va trebui sa prezinte documentele suport indicate în fisa de date a achizitiei, în
vederea probarii celor asumate prin DUAE.
Interactiunea cu ofertantii:
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii
fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificare ref. la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod
exclusiv în SEAP la Sect.”Întrebari”, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul
anuntului de participare.
Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro), conform art.5 alin.(1) din H.G.nr.395/2016 si vor transmite solicitarile având în vedere termenele de raspuns ale autoritatii
contractante prevazute în anuntul de participare, conf. OPUG nr.107/2017.
Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari în legatura cu oferta prin
utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sect. “Întrebari”).
Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei.
Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de
vedere al aspectelor financiare pe care le implica.
Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin
intermediul SEAP(Sectiunea“Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001.
Operatorii economici vor respecta modelul de contract furnizare.
Nota: Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: •
În vederea departajarii ofertelor autoritatea contractanta va solicita depunerea în SEAP a unor noi oferte financiare (procedura fiind
desfasurata integral prin mijloace electronice). Daca nici prin aceasta modalitate nu se poate realiza departajare, departajarea se va realiza
in functie de perioada de livrare.

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) www.cnsc.ro;

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

VI.4.3) Procedura de contestare
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Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Eventualele contestatii se pot depune la C.S.S.C. si se vor solutiona potrivit Legii 101/2016 cu toate modificarile si adaugirile
ulterioare.
Termenul de depunere a contestatiei: in conformitate cu art. 8 din Legea 101/2016 actualizata la zi.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Spitalul Municipal Lupeni - Compartiment juridic
Adresa: Str. Padurarilor Nr.2; Localitatea: 1 Decembrie (Ilfov); Cod postal: 335600; Tara: Romania; Telefon: +40 254560650; Fax: +40
254560307; E-mail: juridic@spital-lupeni.ro; Adresa internet: (URL) http://www.spital-lupeni.ro;

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.09.2019
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