APROBAT,
MANAGER
DR. VASILE SPINEAN

SEF SERVICIU ACHIZITII PUBLICE
EC.TOMASCHEK LUCIAN

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
PENTRU ELABORAREA SI PREZENTAREA OFERTEI ACHIZITIEI PUBLICE DE
SERVICII DE CUR ENIEăŞIăDESZ PEZIREăPENTRUăALEI,ăC IăPIETONALE, C Iă
RUTIERE,ăPARC RIăŞIăAMENAJAREAăŞIăăÎNTRE INEREAăSPA IILOR VERZI
SITUATEăÎNăINCINTAăSPITALULUI,ăCUR ENIAăTROTUARELOR EXTERIOARE
PERIMETRULUI SPITALICESC

Cod CPV – 90612000-0, 90620000-9, 90630000-2, 90641000-2, 77310000-6

IN VEDEREA INCHEIERII UNUI CONTRACT CU O DURATA DE 8 LUNI CU
POSIBILITATE DE PRELUNGIRE 4 LUNI
CUMPARARE DIRECTA
Conf. Art.19, OUG NR 34/2006 cu completarile si modificarile
ulterioare
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FIŞAăDEăDATEăAăACHIZI IEIă

SEC IUNEAăI:ăAUTORITATEAăCONTRACTANT
I.1)ăDENUMIRE,ăADRES ăŞIăPUNCT(E) DE CONTACT
Denumireăoficial : SpitalulăClinicăJude eanădeăUrgentaăSibiu
Adres : B-dul Corneliu Coposu nr. 2 – 4
Localitate: Sibiu

Codăpoştal: 550245

Punct(e) de contact:

Telefon: +40 269215050

ara: ROMANIA

Pentruăinforma ii şiăclarific riăprivindădocumenteleăcareă
trebuieăprezentateădeăc treăofertant: Dl.Lucian Tomaschek,
telefon: +40 269215050, int. 190,
e-mail: achizitii@scjs.ro
Pentruăinforma iiăşiăclarific riăprivindăspecifica iileătehniceă
/caietul de sarcini: Dl.Presecan Gheorghe, telefon: +40
269215050, int. 443,
Fax: +40 269215434

E-mail: achizitii@scjs.ro
Adresa/eleădeăinternetă(dac ăesteăcazul): www.scjs.ro

Alteăinforma iiăpotăfiăob inuteăla:
X Punctul (punctele)ădeăcontactămen ionat(e)ăanterior
□ăAltele:ăcompletaţi anexa A.I
Caietul de sarcini poate fiăob inut la:
□ Punctulă(punctele)ădeăcontactămen ionat(e)ăanterior
X Altele: www.scjs.ro/achizitii publice
Ofertele sauăsolicit rile/cererileădeăparticipareătrebuieătransmiseăla:
X Punctulă(punctele)ădeăcontactămen ionat(e)ăanterior
□ăAltele:ăcompletaţi anexa A.III
Numarăzileăpân ălaăcareăseăpotăsolicitaăclarific riăînainteădeădataălimit ădeădepunere a ofertelor:
Dataălimit ădeătransmitereăaăr spunsuluiălaăclarific ri,ăînăm suraăînăcareăacesteaăsuntăsolicitateăînătimpăutil:ămaximă1 zi de la
primireaăsolicit rii,ădarănuămaiătârziuădeă3 zile înainteădeădataălimit ăstabilit ăpentruădepunereaăofertelor.

I.2) TIPUL AUTORIT
PRINCIPALE)

IIăCONTRACTANTEăŞIăACTIVITATEAăPRINCIPAL ă(ACTIVIT

□ăMinisterăsauăoriceăalt ăautoritateăna ional ăsauăfederal ,ăinclusivă

□ăServiciiăpubliceăgenerale

subdiviziunile regionale sau locale ale acestora

□ăAp rare

ILEă
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□ăAgen ie/birouăna ionalăsauăfederal

□ăOrdineăşiăsiguran ăpublic

□ăColectivitateăteritorial ă

□ăMediu

□ăAgen ie/birouăregionalăsauălocală

□ăAfaceriăeconomiceăşiăfinanciare

□ăOrganismădeădreptăpublică

x S n tate

□ăInstitu ie/agen ieăeuropean ăsauăorganiza ieăeuropean

□ăConstruc iiăşiăamenaj riăteritoriale
□ăProtec ieăsocial
□ăRecreere,ăcultur ăşiăreligie

x Altele: Spital clinic judetean de urgenta

□ăEduca ie
□ăAlteleă(preciza i):ă—————

Autoritateaăcontractant ăac ioneaz ăînănumeleăaltorăautorit iăcontractanteăăăăăăăăăăăăă

daă□ănu x

SEC IUNEAăII:ăOBIECTULăCONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1)ăDenumireaădat ăcontractului de autoritatea contractant
Serviciiădeăcur enieăşiădesz pezireăpentruăalei,ăc iăpietonale,ăc iărutiere,ăparc riăşiăamenajareaăşiăîntre inereaăspa iilorăverzi
situateăînăincintaăspitalului,ăcur eniaătrotuarelorăexterioareăperimetruluiăspitalicesc.
II.1.2)ăTipulăcontractuluiăşiăloculădeăexecutareăaălucr rilor,ădeălivrareăaăproduselorăsauădeăprestareăaăserviciiloră
a) Lucr riăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă□

B)ăProduseăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă□

c) Servicii

Executareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă□

Cump rareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă□

Categoria serviciilor:

Proiectareăşiăexecutareăăăăăăăăăăă□ăăă

Leasingăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă□

Anexa 2A

□

Închiriereăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă□

14 - Servicii de curatenie pentru si de

mijloace,ăaăuneiălucr ri,

Închiriere cuăop iuneădeăăăăăăăăăăăăăăăă□

la cladiri si servicii de administrare a

conformăcerin elor

cump rare

proprietatilor

specificate de autoritatea

Oăcombina ieăîntreăacesteaăăăăăăăăăăăă□

Executarea, prin orice

X

contractant
Locul principal de executare

Locul principal de livrare

Locul principal de prestare

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

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

La sediul prestatorului

Cod CPV □□□□□□

Cod CPV □□□□□□

Cod CPV
90612000-0, 90620000-9, 90630000-2,
90641000-2, 77310000-6

II.1.3)ăProceduraăimplic
Un contract de achizi iiăpubliceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăX
Durata contractului: Durata înăani:ă□□ăsauăîn luni: 8 (mai-decembrie 2015) cu posibilitatea prelungirii cu inca 4 luni
Estimareaăvaloriiătotaleăaăachizi iilorăpentruăîntreagaădurat ăaăcontractului (dup ăcaz;ănumaiăînăcifre):
Valoarea estimata a serviciilor deăcur enieăşiădesz pezireăpentruăalei,ăc iăpietonale,ăc iărutiere,ăparc riăşiăamenajareaăşi
între inereaăspa iilorăverzi situateăînăincintaăspitalului,ăcur eniaătrotuarelorăexterioareăperimetrului spitalicesc care vor fi
achizitionate pe intreaga durata a contractului (8 luni) este de: 88.000 lei
II.1.5)ăDescriereaăsuccint ăaăcontractuluiăsauăaăachizi iei/achizi iilor
Serviciiădeăcur enieăşiădesz pezireăpentruăalei,ăc iăpietonale, c iărutiere,ăparc riăşiăamenajareaăşiăîntre inereaăspa iilorăverzi
situateăînăincintaăspitalului,ăcur eniaătrotuarelorăexterioareăperimetruluiăspitalicesc
II.1.6)ăClasificareăCPVă(vocabularulăcomunăprivindăachizi iile)
Vocabular principal
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Obiect principal

Cod CPV: 77310000-6

77310000-6ăAmenajareăşiăîntre inereădeă
spa iiăverzi

Obiect(e) suplimentar(e)

Cod CPV: 90612000-0, 90620000-9,

90612000-0ăServiciiădeăm turareăaă

90630000-2, 90641000-2,

str zilor
90620000-9ăServiciiădeădesz pezire
90630000-2ăServiciiădeăînl turareăaă
ghe ii
90641000-2ăServiciiădeăcur areăaă
gurilor de canal

II.1.7)ăContractulăintr ăsubăinciden aăacorduluiăprivindăcontracteleădeăachizi iiăpubliceă(GPA)ăăăăăăăă
daă□ănu x
II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăădaă□ănu X

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1)ăCantitateaătotal ăsauădomeniul
Abonament / 8 luni
II.2.2)ăOp iuni (după caz)

daă□ănu x

II.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI
II.4.1.ăAjustareaăpre uluiăcontractuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

da □ănuăx

SEC IUNEAăIII:ăINFORMA IIăJURIDICE,ăECONOMICE,ăFINANCIAREăŞIăTEHNICE
III.1)ăCONDI IIăREFERITOAREăLAăCONTRACT
III.1.1)ăDepoziteăvaloriceăşiăgaran iiăsolicitate
III.1.1.a) Garan ie de participare

da x nu □

Garantia de participare este de 1.760 lei (2%) .Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 zile de la data limita
stabilita pentru depunerea ofertelor. Daca garantia se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de
catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, se va putea utiliza (Formularul 7a) sau orice alt model
agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor art. 86 alin. (2) – (4) din H.G. nr. 925/2006.Daca
garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat în contul autoritatii contractante
RO57TREZ5765006XXX011238. Mod de prezentare – Atasata ofertei in original la sediul AC pana la data si ora limita
de depunere a ofertelor. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii
nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de participare
se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat.Garantia de participare se va restitui in conf. cu HG 925/2006,
art.88.
III.1.1.b)ăGaran ieădeăbun ăexecu ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

da x nu □

Cuantumul garantiei de buna executie este de 2% din valoarea contractului fara TVA. Modalitatea de constituire se va face
in conformitate cu prevederile art.89 alin.(2) din H.G. nr. 925/2006. Garantia de buna executie se poate constitui in oricare
din formele de la art.90 alin (1) si alin.(2) din H.G. nr.925/2006, modificata si completata prin HG 1045/2011. Restituirea
garantiei de buna executie se va face in conformitate cu prevederile art. 92 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare.
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III.1.2)ăPrincipaleleămodalit iădeăfinan areăşiăplat ăşi/sauătrimitereălaădispozi iileărelevante
Fonduri proprii
III.1.3)ăFormaăjuridic ăpeăcareăoăvaăluaăgrupulădeăoperatoriăeconomiciăc ruiaăiăseăatribuieăcontractul (după caz)
Se admite asocierea mai multor operatori economici fara a fi obligati sa -si legalizeze asocierea
III.1.4)ăExecutareaăcontractuluiăesteăsupus ăaltorăcondi ii

da □ nu X

III.1.5.ăLegisla iaăaplicabil


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 prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;



Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziţie publică din 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;



Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ



OMS nr.261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile
sanitare de stat



OMS nr.1224/2010 – Normativul pentru personalul de curatenie si modificari la OMS nr.840 2099/2007



OMS 886/19.07.2006 privind externalizarea serviciilor medicale si nemedicale din unitatile sanitare.



www.anrmap.ro/legislatie

III.2)ăCONDI IIăDEăPARTICIPARE
III.2.1)ăSitua iaăpersonal ăaăoperatorilorăeconomici,ăinclusivăcerin eleăreferitoareălaăînscriereaăînăregistrulăcomer uluiă
sau al profesiei.
III.2.1.a)ăSitua iaăpersonal ăaăcandidatuluiăsauăofertantului :
Informa iiăşiăformalit iănecesareăpentruăevaluareaărespect riiăcerin eloră
1.

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.180

Condiţie de calificare: Ofertantulănuătrebuieăs ăăfiăfostăcondamnatăînăultimiiă5ăani,ăprintr-oăhot râreădefinitiv ăşiăirevocabil ,ă
pentruăfraud ,ăcorup ie,ăsp lareădeăbani,ăactivit iăcriminale.
Modalitatea de îndeplinire :ăDeclara ieăpeăproprieăr spundereăsemnataădeăreprezentantulălegală(Completare Formular nr.3)
2.

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181

Condiţie de calificare : Autoritateaăcontractant ănuăvaăăcalificaăofertantulăcareăînregistreaz ădatoriiălaăbugetulăconsolidat
precumăşiălaăcelălocală(indiferentădeăcuantumulăacestora);ădocumenteleăprezentateătrebuieăs ăatesteăîndeplinireaăobliga iilor
scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor conform prevederilor
legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru persoaneleăjuridiceăromâneădocumenteleăseăprezint ăînăoriginal,ăcopieălegalizat ăsauăcopieăconform ăcuăoriginalulăiară
pentruăpersoaneleăjuridiceăstr ineădocumenteleăseăprezint ăînăoriginalăsauăcopieăconform ăcuăoriginalulăşiăvorăfiăînso iteăde
traducereăautorizat ăşiălegalizat .
Modalitatea de îndeplinire: Declara ieăpeăproprieăr spundereăsemnat ăde reprezentantul legal

(Model - Formular nr.4)
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Persoaneleă juridiceă str ineă voră prezentaă oriceă documenteă edificatoareă eliberateă deă institu iileă autorizateă aleă

riiă deă

origine(certificateădeăatestareăfiscal ,ăcaziereăjudiciare,ăalteădocumenteăechivalente,ăetc)ăprinăcareăs ădovedeasc ăfaptulăcaăşiauăîndeplinităobliga iileădeăplat ăaăimpozitelor,ătaxelorăşiăcontribu iilorăc treăbugetulădeăstatăşiăbugetulălocal.
3.

Declara ieă"Certificatădeăparticipareălaălicita ieăcuăofert ăindependent "
Documente de confirmare :ăDeclara ieăpeăproprieăr spundereă(completare Formular nr.9)

4.

Declara ieăprivindăneîncadrareaăînăsitua iileăprev zuteălaăart.ă69 1
Modalitatea de îndeplinire:ăDeclara ieăpeăproprieăr spundereă(completare Formular nr.8)

Pentru această declaratie, persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii în ceea ce priveşte organizarea,
derularea şi finalizarea procedurii de atribuire în sensul articolului menţionat sunt următoarele: Manager-dr. Vasile
Spinean, Director Medical-dr. Radu Chicea, Director Financiar contabil ec.Mirela Tataru, Director AdministrativBichicean Pavel, Director Ingrijiri-as. Andrei Mihu.
Presedinte comisie de evaluare-.Bichicean Pavel, membrii comisiei de evaluare -ec.Tomaschek Lucian, Presecan
Gheorghe, Alina Lupean si jr. Craciun Daniela-Compartiment Contencios.
III.2.1.b)ăCapacitateaădeăexercitareăaăactivit iiăprofesionale
Informa iiăşiăformalit iănecesareăpentruăevaluareaărespect riiăcerin elorămen ionate:ă
Pentruăpersoaneleăjuridiceăromâneădocumenteleăseăprezint ăînăoriginal,ăcopieălegalizat ăsauăcopieăconform ăcuăoriginalulăiară
pentruăpersoaneleăjuridiceăstr ineădocumenteleăseăprezint ăînăoriginalăsauăcopieăconform ăcuăoriginalulăşiăvorăfiăînso iteăde
traducereăautorizat ăşiălegalizat .
Pentru persoanele juridice române
Modalitatea de îndeplinire: - Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului
economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Conform art. 183 din OUG 34/2006 cu modificarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006,
cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentare in original sau in copie conform cu originalul, valabil la data limita de
depunere a ofertelor.
Pentruăpersoaneleăjuridiceăstr ine
2.

Modalitatea de îndeplinire: - Prezentareaădeăădocumenteăcareădovedescăoăform ădeăînregistrareă/ăatestareăoriă

apartenen ădinăpunctădeăvedereăprofesional,ăconformeălegiiă riiădeăreziden ăaăoperatoruluiăeconomic.
- prezentareaăCertificatuluiădeăReziden ăFiscal ă(evitareaădubleiăimpuneri)ăsauăoădeclarație, valabile pentru anul
calendaristic în curs.
III.2.2)ăCapacitateaăeconomic ăşiăfinanciar
Informa iiăşi/sauănivel(uri)ăminim(e)ănecesareăpentruă

Modalitatea de îndeplinire

evaluarea respect riiăcerin elorămen ionateă
Fisa de informatii generale care sa contina media cifrei
de afaceri globale intr-o perioada anterioara care vizeaza
ultimii 3 ani.

Modalitatea de indeplinire

Conform art.185, alin.1 lit c) din OUG 34/2006 cu
completarile si modificarile ulterioare,

Conform art.185, alin.1 lit c) din OUG 34/2006 cu

Completare Formular nr.2

completarile si modificarile ulterioare.

Se va completa: Formularul 2.

III.2.3.a)ăCapacitateaătehnic ăşi/sauăprofesional
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Informa iiăşi/sauănivel(uri)ăminim(e)ănecesareăpentruă

Modalitatea de îndeplinire

evaluareaărespect riiăcerin elorămen ionateă
Informatii referitoare la mijloacele de transport,
utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice si alte
mijloace fixe de care poate dispune operatorul economic
pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de
prestari servicii

Se va completa Formularul 11

In conformitate cu prevederile art.188, al. 2, lit. g, din
O.G. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare.
Se va completa Formularul 11
Declaratie privind protectia muncii si PSI din care sa
rezulte ca ofertantul respecta masurile de protectia munci
si PSI la nivelul propriei societati comerciale si care se
obliga sa le aplice si pe timpul indeplinirii contractului, in
eventualitatea declararii castigatoare a ofertei sale. S-a
solicitat in conformitate cu prevederile art 34 din O.G.
34/2006.
Nota

Se va completa: Formularul 12

Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original
si/sau in copie in vederea participarii la procedura.
Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o
raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a
ofertantului sub acest aspect.

III.3)ăCONDI IIăSPECIFICEăPENTRUăCONTRACTELEăDEăSERVICII
III.3.1)ăPrestareaăserviciilorăînăcauz ăesteărezervat ăuneiăanumiteăprofesii

da □ nu X

Dac ăda preciza iăacteleăcuăputereădeălegeăşiăacteleăadministrativeăaplicabile:
III.3.2)ăPersoaneleăjuridiceăauăobliga iaăs ăindiceănumeleăşiăcalific rile

da □ nu X

profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea
serviciilor respective

SEC IUNEAăIV:ăPROCEDUR ă
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii şiămodalitateaădeădesf șurare

IV.1.1.a)ăModalitateaădeădesf şurare a procedurii de atribuire

Offline X

On line □

IV.1.1.b) Tipul procedurii
Cumparare directa / art.19/ OUG 34/2006 cu modificarile ulterioare

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Celămaiămicăpre ăăăăăăx

IV.3)ăINFORMA IIăADMINISTRATIVE
IV.3.1)ăLimbaăsauălimbileăînăcareăpoateăfiăredactat ăoferta/candidatura/proiectulăsauăcerereaădeăparticipare
ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
□ăăăăă□

□ăăăăăă□ăăăăăă□ăăăăăă□ăăăăăă□ăăăăă□ăăăăăă□ăăăăă□ăăăăă□ăăăăăă□ăăăăăă□ăăăăăă□ăăăăăă□ăăăăăă□ăăăăăă□ăăăăăx

□ăăăăă□ăăăăă□ăăăăă□
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IV.3.2)ăPerioadaăminim ăpeăparcursulăc reiaăofertantulătrebuieăs ăîşiămen in ăoferta
durataăînăluni:ă□□□ăsau în zile: 90 (deălaătermenulălimit ădeăprimireăaăofertelor)

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Oferta va fi întocmita astfel încât, în procesul de evaluare, informatiile din propunerea tehnica sa permita identificarea facila
a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din caietul de sarcini. Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat
si complet.

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Pretul unitar se va exprima in lei fara TVA.Se va completa: Formularul 5
Elementele propunerii financiare se vor depune în plic separat, cu menţinea „Propunere financiara”.
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
Oferta trebuie să conţină următoarele documente, completate în mod corespunzător:
Ofertantul va depune 1 exemplar original, care va fi depus conform celor prezentate mai jos:
Numar de exemplare al ofertei care se depune: 1 (unu) original.
Originalul trebuie sa fie tiparit sau scris cu cerneala neradiabila si va fi numerotat si semnat, pe fiecare pagina, de
reprezentantul/ reprezentantii autorizat/ autorizati.
In cazul documentelor emise de institutii/ organisme abilitate in acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si
parafate conform prevederilor legale.
Plicul se va introduce intr-un COLET inchis corespunzator si netransparent.
Coletul trebuie sa fie marcat cu denumirea si adresa ofertantului, cu adresa Autoritatii Contractante, cu denumirea
contractului, si cu inscriptia:ă„AăNUăSEăDESCHIDEăINAINTEăDEăDATAăDEă_______,ăoraă…….”ăconformădateiăsiăorei
precizate in anuntul de participare.
Coletul va fi insotit de:
- Scrisoare de inaintare
-Garantie de participare in original
Nota:
In colet se va introduce plicul marcat cuă„Original”ăpeăcareăseăvorăscrieădenumireaăsiăadresaăofertantuluiăinăcare,ăla randul lor,
se vor introduce urmatoarele:
1.ăUnăplicăinteriorăcuămentiuneaă„Documenteădeăcalificare”;
2.ăUnăplicăinteriorăcuămentiuneaă„Propunereaăfinanciara”;
3.ăUnăplicăinteriorăcuămentiuneaă„Propunereaătehnica”.
Fiecare plic va avea un opis al documentelor semnat si stampilat.
Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi
deschisa in cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata.
Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii si prezentarii ofertei sale, precum si a documentelor care o insotesc.

SEC IUNEAăVI:ăINFORMA IIăSUPLIMENTARE
VI.3) ALTE INFORMATII :

În cazul în care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi pret, atunci, în vederea incheierii acordului cadru,
la solicitarea scrisa a comisiei de evaluare, se va raspunde cu o noua oferta. Dupa o noua evaluare si aplicarea criteriului de
atribuire, va fi declarat castigator ofertantul care a avut pretul cel mai mic.
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Aprobat,
Manager
dr. Vasile Spinean

CAIET DE SARCINI

Privindăexecutareaăserviciilorădeăcur enieăşiădesz pezireăpentruăalei,ăc iăpietonale,
c iărutiere,ăparc riăşiăamenajareaăşiăîntre inereaăspa iilorăverziăsituate în incinta spitalului,
cur eniaătrotuarelorăexterioareăperimetruluiăspitalicesc

Cod CPV: 90612000-0, 90620000-9, 90630000-2, 90641000-2, 77310000-6

2015
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CONDITII GENERALE

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul
cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica. In fisa tehnica de ofertare, vor exista o serie
de cerinte si caracteristici tehnice minime, a caror neindeplinire va atrage dupa sine descalificarea ofertantului (exceptie fac
situatiile in care se specifica ca o anumita caracteristica este optionala).
Ofertantul are de asemenea obligativitatea ca:
- sa prezinte, pe langa valoarea totala si pretul unitar pentru serviciu prestart;
- sa faca o descriere tehnica a fiecarui serviciu prestart.
Nerespectarea ulterioara semnarii contractului, a angajamentelor luate cu aceasta oferta de catre ofertantul ce va fi declarat
castigator, va permite autoritatii contractante rezilierea contractului, cu retinerea garantiei de buna executie..
Autoritatea contractanta va efectua decontarea serviciilor prestate, numai pe baza de factura lunara.
Valoarea ofertata va include suma tuturor cheltuielilor facute.
Plata se va efectua cu ordin de plata, prin trezorerie, in termen de 60 zile de la primirea facturii, conform contractului
incheiat.
Valoarea si pretul unitar vor fi exprimate in lei, fara TVA.
Toate caracteristicile tehnice precizate pentru fiecare serviciu prestat sunt minimale,ăobligatoriiăşiăeliminatorii.
CARACTERISTICI TEHNICE
I. Dateădespreădesf șurareaăactivit țiiădeăcur țenie
1.1ăăăSuprafațaătotal ăaăspitalului,ărezultata din CF:
- ansamblul spitalicesc - b-dul Corneliu Coposu, nr. 2-4 – 57.904 m2;
- secțiaăNeurologieășiăDecanată- str. Pompeiu Onofreiu – 6.021 m2.
TOTAL : 63.925 m2.
1.2ăăăDup ădestinațieăsuprafețeleăcuprindă:
- construcțiiă– 17.517 m2;
- aleiășiăparc riă– 21.000 m2;
- spațiiăverziă– 25.408 m2.
1.3ăăăAleileăpietonaleăexterioareăînăsuprafaț ădeă– 2120 m2.
II.

Obligațiileăprestatorului

Prestatorul va avea urmatoarele obligatii:
- efectueaz ăzilnicăcur țeniaăînăcondițiiăcorespunz toare,ăaăspațiilorădinăincintaăspitaluluiăpeăc ileădeăintrareăauto,ăparc riă
șiăc iădeăaccesăpietonal;
- asigur ănecesarulădeăpubeleădestinateădepozit riiămaterialelorărezultateădinăoperațiuneaădeăcur țenie;
- asigur ămaterialeleănecesareăcur țenieiămanuală- m turi,ălopeți,ăsaciămenajeriăpentruădepozitareăăînăpubele,ărașchete,ă
sape etc;
- efectueaz ăpermanentăcontrolulăasupraăst riiădeăcur țenieăaăspațiilorărepartizateășiăintervineăînăcursulăzileiăoriădeăcâteă
oriăesteănecesarăpentruămenținereaăînăbuneăcondițiiăaăacesteia;
- asigur ăstareaădeăcur țenieăpeăspațiileăpietonaleăexterioareăspitaluluiăpeăîntregăperimetrul;
- asigur ătransportulăpubelelorălaățarculădeăgunoi,ădepozitareaăsacilorăcuăgunoiăînăeuropubele,ăsp lareaășiădezinfectareaă
acestora;
- s ăpermit ăexecutareaăcontroluluiădeăc treăpersonalulănumităspecial,ăconformădrepturilorăacestuia;ă
- s ăasigureămijloaceleămecanizateăspecificeăcur țenieiășiăsp l riiăperiodiceăaăc ilorădeăaccesăauto
șiăaăparc rilor;
- inăperioadaăanotimpuluiăreceăs ăasigureădez pezireaăc ilorădeăaccesăautoășiăaăpietonale,ăprecumășiăa
parc rilor;
- cur țatulăz peziiăseăfaceăînăfuncțieădeăcantitateaădeăprecipitații,ăatâtăziuaăcâtășiănoaptea,ăprinăprocedeeăspecificeămanual,ăplug rit,ătratamentăcuăsoluțieădeăclorur ădeăpotasiu,ăcur țatulăgurilorădeăcolectare a canalului pluvial;
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- intreținereaăspațiilorăverziăseăvaăasiguraăprinăcosireaăgazonului,ăoădat ăpeăs pt mân ,ătoaletareaăgarduluiăviuășiăaă
boschețilorăoădat ăpeălun ,ătoaletareaăarborilorășiăt iereaăcelorăuscați,ăînăcondițiileăimpuseădeălege;
- s ătransporteămaterialeleărezultateăînăurmaăîntrețineriiăspațiilorăverzi,ălaălocurileăindicateăprinălegeăpentruădepozitare;
- s ăpreiaășiăs ăexploatezeăcorespunz torăseraășiăs ăîntrețin ăspațiileădestinateădecorațiunilorăflorale;
- s ăasigureăbunaăfuncționareășiăcur țenieăaferent ăfântâniiăarteziene;
- s ăverificeăstareaădeăvegetațieăzilnic,ăs ăvizualizezeăstareaădeăviaț ăaăarborilorăeliminândărisculăpr bușiriiăacestora,ăs ă
asigureăechipamenteleăadecvateăud riiăspațiilorăverzi;
- s ăasigureășiăs ăîntrețin ămobilierul destinat odihnei, în zona verde a spitalului;
- s ăasigureăînăgeneralăunăaspectăesteticăcorespunz torătuturorăinstalațiilorășiăechipamentelorăcareădecoreaz ăzoneleă
verzi;
- s ăasigureăpersonaluluiăpropriuăechipamentădeăprotecțieășiăînsemneleădistincteăpentruărecunoaștereaăacestora;
- s ăprecizezeăactivit țileășiăsarcinileăconcreteăcareăvorăfiăîncredințateăpersonaluluiăimplicatăînăîndeplinireaăcontractului,ă
precumășiăgraficulădeătimpăperiodicăpentruăîndeplinireaăactivit țilorășiăsarcinilorărespective;
- s ăîșiăasumeăobligațiaădeăaăprestaăserviciulădeăcur țenieășiăîntreținereăaăspațiilorădeătraficărutier,ăpietonalășiăparc ri,ăa
spațiilorăverzi,ăînăconcordanț ăcuăNTăprev zuteădeăO.M.Să261/2007,ăO.M.Să840/2007,ăpentruămodificareaășiăcompletareaă
Normelorătehniceăprivind,ăcur țarea,ădezinfecțiaășiăsterilizareaăînăunit țileăsanitare,ăO.M.S.Fă713/2004;
- seăvorăobțineădeălaăinstituțiileăabilitateăavizeășiăautorizațiiăprivindăactivit țileădeăăProtecțiaăMuncii,ăPSIășiăProtecțiaă
Mediului, în vigoare la data întocmiriiăcontractuluiădeăprestariăserviciiășiăactualizareaăacestoraăpeădurataăcacestuia;
- echipamenteleăcuăcareăprestatorulăvaăfurnizaăserviciile,ăcâtășiăechipamenteleădeărezerv ,ăvorăfiădeăultim ăgenerație,ă
conformăLegislațieiăromâneăînăvigoareășiăstandardelor europene;
- s ăsuporteăcheltuielileădeăautorizareășiăamenajareăaăspațiilorădeădepozitareăaferenteăactivit țiiădesf șurate;
- s ăprestezeăserviciileăcuăprofesionalismășiăpromtitudine.
Autoritateaăcontractantaăvaăefectuaăurm toareleăactivit ți:
- va analizaălunară,ăîmpreun ăcuăprestatorul,ămodulădeăderulareăaăcontractului;
- vaăanalizaălunarăexacticitateaăserviciilorăprestateăcantitativășiăcalitativ;
- vaăverificaălunarăexistențaătuturorăavizelorășiăautorizațiilorădeținuteădeăprestatorășiălegalitateaădesf șur riiăactivit țiiă
desf șurateădeăacesta;
- vaăînscrieătoateăconstat rileăprivindămodulădeăprestareăaăserviciuluiăînă”Registrulădeăcontrolăprivindăprestareaădeă
servicii”,ăprinăpersoanaădesemnat ăînăacestăscop.
III.

Metode generale de efectuare a cur țeniei,ăamenajareășiăîntreținereăaăspațiilorăverzi

3.1ăăăSalubrizareaăc ilorădeărulareăauto,ăpietonaleășiăparc riăpresupune:
- m turatulămanualăalătrotoareloră,ăaleiloră,c ilorădeărulareăautoășiăparc rilor;
- m turatulămecanicășiăsp lareaăcuăutilaje specifice;
- colectareaăgunoiuluiășiătransporulălaățarculădeăgunoi;
- stropitul suprafetelor de curatat si a zonelor verzi;
- cositul,ătoaletatulăarbuștilorășiăaăarborilor;
- rasulălaărigol ăăaădepunerilorăaluvionare;
- exploatarea serei si intretinerea fantanii arteziene.
3.2ăăăDesz pezireaăc ilorăpubliceăăpresupune:
- indep rtareaăz peziiăsauăaăgheții,ăcombatereaăpoleiuluiămanual;
- plugaritulăz pezii.
3.3ăăăVerificarea,controlulășiărecepțiaălucr rilor:
- seăvaăfaceăzilnicădeăc treăpersoanaădesemnat ădeăspitalășiăconsemnateăîntr-oă”Fiș ădeărecepțieăcantitativ ășiăcalitativ ăaă
serviciuluiăexecutat”ăînăcareăseăînscriuăserviciileăexecutateășiăseăsemneaz ădeăc treăceleădou ăp rți;
- situațiileălunareăvorăaveaălaăbaz ăacesteăfișeăzilnice.
IV.

Reguliăprivindăprodusele,ăechipamenteleășiăconsumabileleănecesareă
pentruăefectuareaăobligațiilorăcontractuale

4.1ăăDotareaătehnic ăminimănecesar ăpentruăsolubitateă:
- 1ămașin ăpentruăm turatăstrada,ăcuăsistemădeăstropire;
- 1ăautocamionet ădeăămină3,50ătoăcuăoblonăridicatăpentruăcolectareaășiătransportulădeșeurilorărezultateădinăîntreținereaăspațiilor
verzi;
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4.2 Dotareaătehnic ăminim ănecesar ăpentruădesz pezireă:
- 1ăautospecial ădotat ăcuăplugășiăstropitorăpentruăsoluțieăantiîngheț;
4.3ăăDotareaătehnic ăminim ănecesar ăpentruăîntreținereăspațiileăverziă:
- motocositoare - 1 buc;
- trimere profesionale - 1 buc;
- motos p toareă- 2 buc;
- aspensoare pentru stropit.
4.4 Obiecte de inventar :
- pubele plastic 0,120
- 140 buc;
- pubele plastic 0,240 - 60 buc;
- eurocontainere - 30 buc;
- topoare - 2 buc;
- sape - 6 buc;
- lopeți - 12 buc;
- rachete - 6 buc;
- furtun ϕ32 - 1000 ml.
4.5 Materiale consumabile:
- echipamenteăprotecțieăă- vara,ăiarn ;
- m nușiădinăcauciuc;
- m turiădinănuiele;
- saci menajer – 120 l;
- saci menajeri – 240 l;
- sare;
- clorur ădeăpotasiu;
- p mântăpentruăfloriă;
- ustensileăpentruăser .
4.6 Diverse:
- antidot;
- materiale igienico-sanitare;
- intreținereăser .
VăăăăăăTehniciăprincipaleădeăîntreținereăaăcur țenieiășiăîntreținereăspațiiăverzi
5.1 M turatulămanuală
Procesulădeămunc :
- seăefectueaz ădimineațaășiăoriădeăcâteăoriăseăconstat ăc ăesteănecesar;
- seăexecut ăurm toareleăoperațiuni;
- m turatulăpropriu-zisăseăefectueaz ăcuăm turiădeănuieleăsauădeăplastic,urmaăm tur riiăs ăfieăăă
uniform ășiăs ănuăridiceăpraf.
5.2ăăM turatulămecanizat:
Esteăoperațiuneaădeăm turatărealizat ăcuăutilajulăpentruăm turatătrotuarulăpân ălaăbordur .
Procesulădeămunc ăpresupune:
- m turatulămecanizatăpeăsuprafețeăprogramate;
- deplasarea înapoi în sectorul de parcare.
5.3 Colectareaăgunoiuluiășiătransporulălaățarculădeăgunoi
Procesulădeămunc ăpresupune:
- precolectareaădeșeurilorămenajereă:ăhârtiiă,pungiă,ăcutiiă,ăsticle din plastic,resturi vegetale ,etc. sii
seăefectueaz ăînăeuropubele;
- depozitareaădeșeurilorăînățarculăpentruăgunoiăînăeurocontainere;
- inc rcareaăpubelelorăînăautospecial ădeătransport,ătransportulăacestoraăînățarculăpentruăăă
gunoi,desc rcarea acestora;
- legareaăsacilorădeăplasticădinăpubeleleă,extragereaăacestoraădinăpubeleășiădepozitareaălorăînă
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eurocontainere;
- sp lareaășiădezinfectareaăpubelelor,așezareaăsacilorădeăplasticăînăpubele.
5.4ăăStropitulămecanizatăalăc ilorăpublice:
Esteăactivitateaăcareăconst ăînădispersareaămecanizat ăaăapeiăpeăîntreagaăsuprafaț ăaăc ilorădeăaccesăînăă
scopulăevit riiăform riiăprafuluiăsauăcuăscopulăcreeriiăunuiămicroclimatăfavorabil.
Stropitulăseăexecut ăpeăsuprafețeăm surateăînăprealabilălaăcomandaăferm ăaăachizitorului.
5.5ăăăRasălaărigol ă
Activitateaăădeăr zuitălaărigol ăseăexecut ăpeătoat ădurataăanuluiă,ășiădeăcâteăoriăesteănevoie,ăexceptândăă
sezonulărece,ăcândăcarosabilulăesteăacoperităcuăz pad ăsauăgheaț .
R zuitulărigolelorăesteăoălucrareădeănecesitateădeterminat ădeăcauzeăobiectiveăaccidentale:ploiătorențialeă,ă
avariiălaărețeleleăsubterane,ăetc.
Prestațiaăconst ăînăefectuareaăoperațiunilor:
- cur țatulărigolelorămanual;
- strângereaăînăgr meziăaănoroiului,nisipuluiă,ăp mântuluiăsauăprafuluiărezultatădinăr zuire.
- inc rcatulăgr mezilorăînăeuropubele;
- golireaăeuropubelelorăînăcontainereășiătransportulălorălaălocurileăautorizate.
5.6 Stropitul zonelor verzi
Esteăoperațiuneaăexecutat ăînăspațiileăcuăvegetațieă,ăseăexecut ămanualălaăarbuștiășiăzoneădecorativeă,ă
mecanicăcuădispersoaneă(aripiădeăploaieăpeăsuprafețeăgazonate).
5.7ăăăCositul,ătoaletatulăarbuștilorășiăarboriloră
Procesulădeămunc :
- cositulăseăefectueaz ăs pt mânalăînăperioadaădeăvegetațieălaăsolicitarea beneficiarului;
- toaletareaăarbuștiloră- lunarăînăperioadaădeăvegetație;
- toaletareaășiăt iereaăarborilorăoriădeăcâteăoriăseăconstat ăunăpotențialăpericolădeăpr bușireăaăunorăp rțiădină
aceștia.
5.8ăăExploatareaăsereiășiăîntreținereaăfântânii arteziene
Procesulăconst ăînărealizareaămaterialuluiăs ditorănecesarărealiz riiăansamblurilorăpeisagisticeă,ăasigurareaă
lucr rilorădeăîntreținereăaăplantelorădestinateădecorațiunilorăinterioare.
-Întreținereaăfântâniiăartezieneăconst ăînăcur țareaăs pt mânal ăaăbazinuluiă,ăgolindărezervorulădeă
ap ,verificareaăinstalațieiăelectriceășiăaăpompeiădeăacționare.
5.9ăăăDesz pezireaăc ilorădeăacces
Presupuneăcur țirea,ătransportulăz peziiășiăaăghețiiădeăpeăc ileăpubliceășiămenținereaăînăfuncțiuneăaăă
acestoraăpeătimpădeăpoleiăsauădeăîngheț.
Descriereaălucr rilor:
- desz pezireaăconst ăînăefectuareaăunorălucr riăspecificeădeăîndep rtareăaăz peziiăsauăaăghețiiășiădeăă
combatereăaăpoleiuluiăînăscopulăasigur riiăcirculațieiăautovehiculelorășiăpietonilorăînăsiguranț ;
- pentruărealizareaăacestuiăcomplexădeălucr riăseăfolosescămijloaceămecaniceăspecializateășiăforț ădeămunc ă
uman ;
- prestatorulăvaăaveaăexperienț ăînădomeniuășiăvaăfiădotatăcuălogistic ăperformant ,ăinclusivămijloaceădeă
comunicare;
- activitateaăseăexecut ăziuaăsauănoapteăînăfuncțieădeănecesitate.
Condițiiătehniceă
1. Cur țatulămanualăalăz peziiăf r ăevacuareă- activitateaăseăexecut ăziuaășiănoapteaăînăfuncțieădeă
necesitate .
2.ăCur țatulămanualăalăghețiiă- Procesulădeămunc ăcuprinde:
- impr știereaămaterialelorăantiderapante;
- cur țiereaăghețiiădeăpeătrotuare,sc ri,aleiășiăcarosabil.
3. Combaterea poleiului - activitatea se face cu :
- sareăumectat ăcuăsoluțieădeăclorur ădeămagneziu;
- amestec de nisip cu sare.
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4.ăCur țareaăgurilorădeăscurgereăpluvial ă- prestatorulăvaăcur țaădeăz pad ășiăgheaț ă,gurileădeăscurgereăaleăă
rețeleiădeăcanalizareăpentruăaăasiguraăscurgereaăapeiărezultateăînăurmaătopiriiăz pezii.
5.ăăPluguitulăz pezii:
- esteăoperațiuneaădeăîndep rtareăaăz peziiăcuăajutorulăplugurilorămontateăpeăautovehicule;
- pluguitulăseăaplic ăpeăcarosabilădac ăgrosimeaăz peziiădep șeșteăînăgenerală10ăcm.
VIăăăăăăCondi iiăăprivindăSSM,ăPSI,ăPM
Toateămaterialeleăşiătehnologiileăfolositeăvorăfiăînăconformitateăcuălegisla iaăprivindăsecuritateaămuncii,ăpazaăcontraă
incendiilorăşiăprotectiaămediuluiăînăvigoareăînăRomâniaăşiăcuăstandardeleăeuropeneăasimilateăstandardelorăromâneăînădomeniulă
calit iiăşiăprotec ieiămediului.
Prestatorul r spundeădeărespectareaănormelorăşiălegilorăprivindăsecuritateaămuncii,ăpazaăcontraăincendiilorăşiăprotec iaă
mediului,ăpeătoat ădurataădeăexecu ieăaălucr rilorăaferenteăcontractului.
M surileădeăsecuritateaămunciiăseăstabilescă inîndăseamaădeăprevederileălegislatiei,ăinstruc iunilorăşiănormativelorăînă
vigoare.
Instruireaă profesional ă deă securitate,ă s n tateă înă munc ă şiă PSIă seă vaă faceă deă c treă prestatoră pentruă to iă angaja iiă s iă
conformăspecificuluiăactivit ii.
Prestatorulă vaă asiguraă echipamentă deă lucruă angaja iloră înă conformitateă cuă Normeleă deă Protec iaă Munciiă pentruă
activit ileădeăsalubrizareăaăspa iilorăexterioare.
Pentruă realizareaă şiă men inereaă cur enieiă fiecareă angajată vaă fiă dotată corespunz toră pentruă desf şurareaă înă buneă
condi iuniăaăsarcinilorădeăserviciu.
Stareaătehnic ăaăutilajelorăşiăechipamentelorăfolositeădinăpunctădeăvedereăalăSSMăşiăPSIăsuntăînăgrijaăprestatoruluiădeă
servicii.

Intocmit,
Sef Serviciu Administrativ, tehnic
Gheorghe Presecan
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FORMULARE STANDARD

Fiecareăofertantăcareăparticip ,ăînămodăindividualăsauăcaăasociat,ălaăproceduraăpentruăatribuireaăă
contractuluiădeăachizi ieăpublic ăareăobliga iaădeăaăprezentaăformulareleăprev zuteăînăcadrulăacestei
sec iuni,ăcompletateăînămodăcorespunz torăşiăsemnateădeăpersoaneleăautorizate.ă
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Formularul nr.1
OFERTANTUL
................................
(denumirea/numele)
a.

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre .................................................................
(denumirea autoritatii contractante)
Ca urmare a anuntului de participare aparut pe www.scjs.ro/achizitii publiceă ,ă avandă nr.ă ………..ă
din....................privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ..........................................
(data apatitiei)
(denumirea contractului de achizitie publica)
noi ........................................ va transmitem alaturat urmatoarele:
(denumirea/numele ofertantului)
1. Documentul ........................................... privind garantia pentru participare, in cuantumul si in
(tipul, seria/numarul, emitentul)
forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
2. coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.
Cu stima,
Data completarii
..........................

Ofertant,
..................................
(semnatura autorizata)
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Formularul nr. 2
OFERTANTUL
...........................
(denumirea/numele)
INFORMATII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul de inregistrare fiscala:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5.Certificatul de inmatriculare/inregistrare .....................................................................
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: .............................................................................
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: .............................................
(adrese complete, telefon/fax,
Certificate de inmatriculare / inregistrare)
8. Principala piata a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Anul

Cifra de afaceri anuala
la 31 decembrie
(mii lei)

Cifra de afaceri anuala
la 31 decembrie
(echivalent euro)

Ofertant,
................................
(semnatura autorizata)
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Formularul nr. 3

CANDIDATUL/OFERTANTUL
..................................................
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .............................................................................. .,
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre situatiile
prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc
oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care
dispunem.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante ............................................... cu privire la orice
aspect
(denumirea si adresa autoritatii contractante)
tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de .............................................................
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii ............................

Candidat/ofertant,
..................................
(semnatura autorizata)
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Formularul nr. 4

CANDIDATUL/OFERTANTUL
.................................................
(denumirea / numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .................................................................................. ............
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului),
in calitate de ofertant pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect
......................................................... la data de ...................,organizata de .................................................
(denumirea serviciului si codul CPV )
(denimirea autoritatii contractante)
declar pe proprie raspundere ca:
a. - nu am intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic;
b. - mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale
catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania, sau
in tara in care sunt stabilit pana la data solicitata .............................;
c. - in ultimii 2 ani mi-am indeplinit obligatiile contractuale;
d. - nu am fost condamnat in ultimii 3 ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru
o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
e. - prezint informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta in vederea demonstrarii indeplinirii
criteriilor de calificare si selectie.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care
dispun..
Inteleg ca orice declaratie care nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale
privind falsul in declaratii.
Data completarii ............................

Candidat/ofertant,
..................................
(semnatura autorizata)
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Formularul nr. 5

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
prestam
serviciile……………………………………............................ (denumirea serviciilor) pentruăsumaădeă...........…………..lei,ă
(suma in litere si in cifre) laăcareăseăadaugaătaxaăpeăvaloareaăadaugataăinăvaloare......………………lei.(suma in litere si in
cifre)
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile 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. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de
buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.
Data ......../........../.........

.................................................................
(denumirea/numele ofertantului)
..........................................................
(semnatura), in calitate de .........., legal autorizat sa
semnez oferta pentru si in numele
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Formularul nr. 7 a
BANCA/SOCIETATEAăDEăASIGUR RIăEMITENT
_____________ (denumirea)_______________
INSTRUMENT (SCRISOARE)ăDEăGARAN IEă
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică
C treă
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu , B-dul. Corneliu Coposu, nr. 2-4, Sibiu,
jude ulăSibiu
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de servicii ___________________________________din cadrul
Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu
noi, ................................................................ (denumirea băncii/societăţii de asigurare), având sediul înregistrat
........................................ (adresa băncii/societăţii de asigurare), neăoblig măfa ădeăSpitalul Clinic Judetean de Urgenta
Sibiu
I. s ă pl timă sumaă deă ............ă lei,ă peă bazaă declara ieiă acestuiaă cuă privireă laă culpaă ofertantuluiă .........................................
(denumirea/numele) garantat, în cazul existen eiăuneiaăsauămaiămultoraădintreăurm toareleăsitua ii:
a) ofertantul ........................................................... (denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b) ofertaă saă fiindă stabilit ă câştig toare,ă ofertantulă ..............................................................ă (denumirea/numele) nu a constituit
garan iaă deă bun ă execu ieă înă perioadaă deă valabilitateă aă oferteiă şi,ă oricum,ă nuă maiă târziuă deă 15ă zileă de la semnarea
contractului;
c) ofertaă saă fiindă stabilit ă câştig toare,ă ofertantulă .............................................................ă (denumirea/numele) aă refuzată s ă
semnezeăcontractulădeăachizi ieăpublic ăînăperioadaădeăvalabilitateăaăofertei;
II. s ăpl timăsumaădeă...............ălei,ădinătotalulădeă.............lei,ănecondi ionat,ăpeăbazaădeclara ieiăacestuiaăcuăprivireălaăculpaă
ofertantului ......................................... (denumirea/numele) , respectiv la prima cerere a beneficiarului.
Prezenta garantie intra in vigoare si are efect incepand cu data de [ZZ.LL.AAAA] si este valabila pana la data de
[ZZ.LL.AAAA].
In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele
prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii/societatii de asigurari, se va obtine acordul nostru
prealabil.
Dataăcomplet rii
…………………
Banca/societateaădeăasigur riăemitent ,
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)
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BANCA/SOCIETATEAăDEăASIGUR RIăăEMITENT
_____________ (denumirea)_______________
SCRISOAREăDEăGARAN IEăăDEăBUN ăEXECU IE
Garan iaăNr.:ăŢXXXXXXXXXX>
Din data: [ZZ.LL.AAAA]
Catre: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu , B-dul. Corneliu Coposu, nr. 2-4, Sibiu,
jude ulăSibiu
Denumire: “__________________________________ din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu”
Cuăprivireălaăcontractulădeăachizi ieăpublic ă.................... (denumirea contractului si numarul),
încheiatăîntreă............................,ăînăcalitateădeăPrestatorăăşiăSpitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu , B-dul. Corneliu
Coposu, nr. 2-4, Sibiu,ăjude ulăSibiuăin calitate de Autoritate Contractanta,ăneăoblig măprinăprezentaăs ăpl timăînăfavoareaă
AutoritatiiăContractante,ăpân ălaăconcuren aăsumeiădeă.......................(cifreăsiălitere),ăreprezentând ___% din valoarea
contractului, fara TVA.
Plata garantiei se va executa:
a) condi ionat,ărespectivădup ăconstatareaăculpeiăpersoaneiăgarantate,ăînăconformitateăcuăcontractulăgarantat;ă
sau
b)ănecondi ionat,ărespectivălaăprimaăcerereăaăbeneficiarului,ăpeăbazaădeclara ieiăacestuiaăcuăprivireălaăăculpaăpersoaneiă
garantate.
Plata se va face în termenul men ionatăînăcerere,ăf r ănicioăalt ăformalitateăsuplimentar ădinăparteaăAutoritatiiăContractante
Prezentaăgarantieăintraăinăvigoareăsiăareăefectăincepandăcuădataădeă[ZZ.LL.AAAA]./ădataăsemnariiăcontractuluiăşiăesteăvalabila
pân ălaădataădeă[ZZ.LL.AAAA].
Prezentaă garan ieă seă vaă eliberaă înă celă multă 14ă zileă deă laă dataă întocmiriiă procesului-verbală deă recep ieă aă serviciiloră careă facă
obiectulăcontractuluiăsi/sauădeălaăplataăfacturiiăfinale,ădac ănuăaăridicatăpanaălaăaceaădataăpreten iiăasupraăei.
În cazul în careăp r ileăcontractanteăsuntădeăacordăs ăprelungeasc ăperioadaădeăvalabilitateăaăgaran ieiăsauăs ămodificeăuneleă
prevederiă contractualeă careă auă efecteă asupraă angajamentuluiă b ncii/societ iiă deă asigur ri,ă seă vaă ob ineă acordulă nostruă
prealabil.
Orice disputa cu privire la prezenta garantie va fi guvernata de Publicatia no. 458 (Uniform Rules for Demand Guarantees)
publicata in anul 1995 de Camera Internationala de Comert – Paris si va intra sub incidenta legilor Romanesti in vigoare.
Parafat ădeăBanca/ăsocietateaădeăasigur riăemitent .................ăînăziuaă..........ălunaă..........ăanulă.........
(semn tur ăautorizat )
Nume:ă……………………………ăFunctie:ă………………
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Formularul nr. 8

DECLARATIE
Privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69¹

Subsemnatul………………….inăcalitateădeă…………………………..ăală
SC………………………………………..SRL/SA,ăădeclarăpeăpropriaăraspundereăcaănuăam:
- drept membrii în cadrul comitetului director
- şi/sauăac ionariăoriăasocia iăpersoaneăcareăsuntăso /so ie,ărud ăsauăafinăpân ălaăgradulăalăpatruleaăinclusivăsauăcareă
seăafl ăînărela iiăcomerciale, cu persoanele din cadrul Comitetul Director al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu si
Membrii Comisiei de evaluare.

Membrii Comitetului Director:

Membrii comisiei de evaluare procedura:

Manager: dr. Vasile Spinean
Director Medical: dr. Radu Chicea

Presedinte: Bichicean Pavel
Membrii: Gheorghe Presecan

Director financiar contabil: ec. Mirela Tataru

Alina Lupean

Director Ingrijiri: as. Andrei Mihu

Tomaschek Lucian

Director Administrativ: ec. Pavel Bichicean

Daniela Craciun
Membru de rezerva
Adela Filip
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Formular nr. 9

CERTIFICAT
de participare la licitatie cu oferta independenta
I.
Subsemnatul/Subsemnatii,
..............................................................,
reprezentant/reprezentanti
legali
al/ai
...................................................., intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie publica organizata de
............................................................, in calitate de autoritate contractanta, cu nr. .................................... din data de
...............................,
certific/certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete din toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificam prin prezenta, in numele .........................................., urmatoarele:
1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat;
2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in conditiile in care cele declarate se
dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta;
3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze oferta de participare, inclusiv
in privinta termenilor continuti de oferta;
4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica, alta decat ofertantul in
numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica sau ar putea
oferta, intrunind conditiile de participare;
5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara a exista consultari,
comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;
6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste preturile/tarifele,
metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intentia de a include in
respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri;

Data completarii ............................

Candidat/ofertant,
..................................
(semnatura autorizata)
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Formularul nr. 11
OFERTANTUL
............................................................
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND MIJLOACE SE TRANSPORT, UTILAJELE,
INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE
OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA CORESPUNZATOARE
A CONTRACTULUI DE SERVICII

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar
pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta
are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice
informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii
reprezentantilor autorizati ai ................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si
financiar in legatura cu activitatea noastra.
LISTA
cuprinzand mijloace de transport, utilaje, instalatii,
echipamente tehnice si alte mijloace fixe

Nr
crt

Denumire
(tip, marca, model)

Data completarii .......................

Putere/
capacitate, etc

Buc

Vechime
(ani)

Proprietate(P), inchiriat
(I) si alte forme de
punere la dispozotie (C)

Grad
de
uzura
%

Origine
(tara)

Ofertant,
___________________
(semnatura autorizata)
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Formularul nr. 12
OFERTANTUL
............................................................
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind conditiile de munca si protectia muncii

Subsemnatul(a)........................... reprezentant legal /imputernicit al...............................................(se insereaza numele
operatorului economic-persoana juridica), in calitate de ofertant la procedura de .................................(se mentioneaza
procedura )pentru achizitia de .......................................................la data de ........................................., organizata de
............................................., declar pe propria raspundere ca ma angajez sa execut lucrarile pe parcursul indeplinirii
contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in
vigoare in Romania.
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de
munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.
Prezentaădeclara ieăesteăvalabil ăpanaălaăfinalizareaăcontractului

Data completarii .......................

Ofertant,
___________________
(semnatura autorizata)
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OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARA IE
privindăîncadrareaăîntreprinderiiăînăcategoriaăîntreprinderilorămiciăşiămijlocii
I. Date de identificare a întreprinderii
a. Denumirea întreprinderii:
b. Adresa sediului social:
c. Cod unic de înregistrare:
d.ăNumeleăşiăfunc iaăpersoaneiăautorizateă(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent):
II. Tipul întreprinderii
(Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii):
□Întreprindereăautonom ă– în acest caz,ădateleădinătabelulădeămaiăjosăsuntăpreluateădoarădinăsitua iaăeconomico-financiar ăaă
întreprinderiiăsolicitante.ăSeăvaăcompletaădoarăDeclara ia,ăf r ăAnex .
□Întreprindereă partener ă – se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform Anexei,
precumăşiăaăfişelorăadi ionaleăcareăseăvorăataşaălaăDeclara ie.
□Întreprindereălegat ă– se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform Anexei, precum
şiăaăfişelorăadi ionaleăcareăseăvorăataşaălaăDeclara ie.
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii 8
Exerci iulăfinanciarădeăreferin ă9
Num rulămediuăanualăde
Salaria i

Cifraădeăafaceriăanual ănet
(mii lei / mii euro)

Active totale (mii lei / mii
Euro)

IMPORTANT: Preciza iădac ,ăfa ădeăexerci iulăfinanciarăanterior,ădateleăfinanciareăauăînregistratămodific riăcareădetermin ă
încadrarea întreprinderii într-oăalt ăcategorieă(respectivămicro-întreprindere,ăîntreprindereămic ,ămijlocieăsauămare).
□NU
□DA (în acest caz, se va completaăşiăseăvaăataşaăoădeclara ieăreferitoareălaăexerci iulăfinanciarăanterior)
Declarăpeăpropriaăr spundereăc ădateleădinăaceast ădeclara ieăşiădinăanexeăsuntăconformeăcuărealitatea.
Semn turaă__________________________________
(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.
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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
nr. ….. data ………………
1.

Partile contractului

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU, b-dul Corneliu Coposu, nr 2-4, tel./fax.0269 – 215050, cod fiscal
4240898, reprezentat prin dr. Vasile Spinean– Manager, în calitate de beneficiar, pe de o parte,
si
..................................................................., cu sediul în.........................................................., tel/fax .... ...................., numar de
înmatriculare.....................,ăcodăfiscal…....................,ăcontă(trezorerie).........................................................., reprezentata
prin…….....................................,functia.........................................,ăînăcalitateădeă prestator,
pe de alta parte.
2. Obiectul si pretul contractului
2.1. - Prestatorul se obligaăsaăăprestezeăserviciiădeă………………………………. ., în perioada/perioadele convenite si în conformitate
cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
2.2. - Beneficiarul se obliga sa plateasca prestatorului pretul convenit pentru îndeplinirea contractului de prestari servicii de
…………………………...
3. Pretul contractului
3.1. - Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor prestate, platibil prestatorului de catre beneficiar, este
de........... lei , din care T.V.A. ................ lei.
4. Durata contractului
4.1 - Durata prezentului contract este de 8 luni/zile, adica, de la 30.04.2015 pâna la 31.12.2015 cu posibilitate de prelungire inca 4 luni
5. Documentele contractului
5.1 - Documentele contractului: documentatia deăatribuire,ăpropunerileătehnice,ăpropunerileăfinanciare…………
6. Obligatiile prestatorului
6.1. - Prestatorulă seă oblig ă s ă prestezeă serviciileă laă standardeleă şi/sauă performan eleă prezentateă înă caietulă deă sarciniă şiă propunerea
tehnic ,ădocumenteălaăprezentul contract.
6.2 - (1)ă Prestatorulă areă obliga iaă deă aă prestaă serviciileă prev zuteă înă contractă cuă profesionalismulă şiă promptitudineaă cuveniteă
angajamentuluiăasumatăşiăînăconformitateăcuăpropunereaăsaătehnic .
- (2)ăPrestatorulăseăoblig ăs ăsupraveghezeăprestareaăserviciilor,ăs ăasigureăresurseleăumane,ămaterialele,ăinstala iile,ăechipamenteleă
şiă oriceă alteă asemenea,ă fieă deă natur ă provizorie,ă fieă definitiv ,ă ceruteă şiă pentruă contractul,ă înă m suraă înă careă necesitateaă asigur riiă
acestoraăesteăprevazut ăîn prezentul contract sau se poate deduce în mod rezonabil din acesta.
6.3. - Prestatorulăvaăconsideraătoateădocumenteleăşiăinforma iileăcareăîiăsuntăpuseălaădispozi ieăreferitoareălaăprezentulăcontractă drept
privateă şiă confiden ialeă dup ă caz,ă nuă vaă publicaă sauă divulgaă niciună elementă ală prezentuluiă contractă ă f r ă acordulă scris,ă prealabil,ă ală
beneficiarului.ă Dac ă exist ă divergen eă cuă privireă laă necesitateaă public riiă sauă divulg riiă înă scopulă execut riiă prezentuluiă contract ,
deciziaăfinal ăvaăapar ineăbeneficiarului.
6.4 - Prestatorulăseăvaăab ineădeălaăoriceădeclara ieăpublic ăprivindăderulareaăcontractuluiăăf r ăaprobarea
prealabil ăaăbeneficiaruluiăăşiădeălaăaăseăangajaăînăoriceăalt ăactivitateăcareăintr ăînăconflictăcuăobliga iileăsaleăfa ăde beneficiar conform
prezentului contract.
6.5 - Prestatorulă seă oblig ă s ă respecteă reglement rileă referitoareă laă condi iileă deă munc ă şiă protec iaă muncii şiă dup ă caz,ă standardeleă
interna ionaleăagreateăcuăprivireălaăfor aădeămunc ,ăconven iileăcuăprivireălaălibertatea deăasociereăşiănegocierileăcolective,ăeliminareaă
munciiăfor ateăşiăobligatorii,ăeliminareaădiscrimin riiăînăprivin aăangaj riiăşiăocup riiăfor eiădeămunc ăşiăabolireaămunciiăcopiilor.
6.6 - Prestatorulăvaărespectaăşiăseăvaăsupuneătuturorălegilorăşiăreglement rilorăînăvigoareăinăRomaniaăşiăseăvaăasiguraăc ăsiăpersonalulă
s u,ă salariată sauă contractată deă acesta,ă conducereaă sa,ă subordona iiă acestuiaă şiă salaria iiă dină teritoriuă voră respectaă şiă seă vor supune de
asemeneaăaceloraşiălegiăşiăreglement ri.ăPrestatorulăvaădesp gubiăbeneficiarulăînăcazulăoric rorăpreten iiăşiăac iuniăînăjusti ieărezultateă
dinăoriceăînc lcariăaleăprevederilorăînăvigoareădeăc treăPrestator,ăpersonalulăs u,ăsalariatăsauăcontractat de acesta, inclusiv conducerea
sa,ăsubordona iiăacestuia,ăprecumăşiăsalaria iiădinăteritoriu.
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7. Obligaţiile beneficiarului
7.1 - Beneficiarulăseăoblig ăs ărecep ionezeăserviciileăprestateăînătermenulăstabilit,ăpotrivităart.ă8ădinăprezentulăContractăădeăservicii.
7.2 - Beneficiarulăseăoblig ăs ăpl tesc ăpre ulăc treăprestatorăînătermenădeă60ădeăzileădeălaădataăemiteriiăfacturii.
7.3 - Plata nu va putea fi facuta decat in perioada de 24-31 ale lunii, conform prevederilor art. 36 alin. 1 din O.U.G. 34/2009, cu
modificarile si completarile ulterioare.
7.4 - Beneficiarulăseăoblig ăs ăpun ălaădispozi iaăprestatoruluiăoriceăfacilit iăşi/sauăinforma iiăpeăcareăacestaăle-a cerut în propunerea
tehnic ăşiăpeăpeăcareăleăconsider ănecesareăîndepliniriiăcontractuluiă.
7.5 - Beneficiarulăvaăpuneălaădispozi iaăPrestatorului cuăpromptitudineăoriceăinforma iiăşi/sauădocumenteăpeăcareăleăde ineăşiăcareăpotăfiă
relevante pentru realizarea contractului .ă Acesteă documenteă voră fiă returnateă Beneficiaruluiă laă sfârşitulă perioadeiă deă execu ieă aă
contractului.
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 - Beneficiarul îsi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul , printr-o notificare scrisa adresata prestatorului, 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 prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
contractul in deplinita pâna la data denuntarii unilaterale a acestuia.
8.3 - In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are
obligatia de a plati, ca penalitati, o suma de 0,05% pe zi de intarziere calculata la valoarea neachitata, dar nu mai mult de aceasta
valoare.
8.4 - Înăcazulăînăcare,ădinăvinaăsaăexclusiv ,ăprestatorulănuăreuşeşteăs -şiăexecuteăobliga iileăasumateăprinăcontractulă,ăatunciăbeneficiarul
areădreptulădeăaădeduceădinăpre ulăacestuia,ăcaăpenalit i,ăoăsum ăechivalent ăcuă0,05%ădinăpre ulăcontractuluiăăneonorat,ădarănuămaiă
multădeăaceastaăvaloare,ăpentruăfiecareăziădeăîntârziereăpân ălaăîndeplinireaăefectiv ăaăobliga iilor.
9. Recepţie şi verificări
9.1 - Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din
propunereaătehnic ăşiădinăcaietulădeăsarcini.ă
9.2 - Verific rileăvorăfiăefectuateănumaiăcuănotificareaăprealabil ăaăprestatoruluiăcuăprivireălaăziuaăşiăoraăstabilit ăpentruă
verificare.
9.3 - Beneficiarul areăobliga iaădeăaănotifica,ăînăscris,ăprestatoruluiăidentitateaăreprezentan ilorăs iăîmputernici iăpentruăacestăscop.
9.4 - Dac ăprestatorulănuăseăprezint ălaădataăşiăloculăstabilit,ăbeneficiarul poateăîncepeăefectuareaăverific rilorăcareăseăvorăconsidera a fi
efectuateăînăprezen aăprestatorului,ăiarăacestaăvaăacceptaărezultateleăcaăfiindăcorecte.
9.5 - Opera iunileărecep ieiăimplic :ă
- identificarea serviciilor prestate;
- constatareaăeventualelorăneconcordan eăaăpresta iilorăfa ădeăpropunereaătehnic ;
- constatareaăeventualelorădeficien e,
9.6 - Prestatorulăareăobliga iaădeăaăremediaădeficien eleăsemnalate,ăînătermenădeăă...ăzileădeălaădataălu riiălaăcunoştin ăaăraportului.
9.7 - Procesul-verbală deă recep ieă aă serviciiloră prestate vaă fiă semnată deă c treă beneficiar,ă subă rezervaă remedieriiă tuturoră
deficien elor/neconcordan elorăconstatate.
10. Ajustarea preţului contractului
10.1 - Pentruă serviciileă prestate,ă pl ileă datorateădeă beneficiară prestatoruluiă suntă tarifeleă declarateă înă propunereaă financiar ,ă anex ă laă
prezentul contract.
10.2 - Pretul contractului nu se ajusteaza.
11. Încetarea contractului
Principii generale
- Beneficiarulă poateă decideă încetareaă contractuluiă ă deă prest riă serviciiă înainteă deă finalizareaă acestuia,ă fieă la cererea prestatorului în
condi iile,ăfieădinăvinaăprestatorului.
- Beneficiarulăpoateătotodat ,ăs ăîncetezeăînăoriceămomentăexecutareaăpresta iilorăpentruăunămotivădeăinteresăgeneral.ă
12. Rezilierea din motive ce ţin de execuţia contractului.
12.1. Dificult iăînăprestareaăserviciilor
- Înăcazulăînăcareăpeăparcursulăderul riiăcontractului prestatorulăîntâmpin ădificult iătehniceădeosebite,ăpentruăaăc rorărezolvareăsuntă
necesareăalteămetodeăşiăsolu iiătehniceădeăprestareăşiăaăc rorăpondereăînăcontractăesteăsemnificativ ,ăbeneficiarulăpoateăreziliaăcontractulă
dinăproprieăini iativ ăsauădup ăcaz,ălaăcerereaăprestatorului.
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- Dac ăprestatorulăseăafl ăînăimposibilitateaădeăaăexecutaăcontractulăădeăserviciiădinămotiveăasimilateăfor eiămajore,ăcontractul va înceta
laăini iativaăoric reiăp r iăprinătransmitereaăuneiănotific riăc treăcealalt ăparte.
12.2. Rezilierea contractului din vina prestatorului
- Suplimentarăfa ădeăcauzeleădeăîncetareădefiniteămaiăsus,ăbeneficiarulăpoateăreziliaăcontractulăădeăserviciiăcu efecte depline (de jure)
dup ă acordareaă unuiă preaviză deă 15ă zileă Prestatorului,ă f r ă necesitateaă uneiă alteă formalit iă şiă f r ă interven iaă vreuneiă autorit iă sauă
instan eădeăjudecat ,ăînăoricareădintreăsitua iileăurm toare,ădarănelimitându-se la acestea:
a)-prestatorulă nuă execut ă serviciileă cuă respectareaă reglement riloră referitoareă laă condi iileă deă munc ă şiă deă protec ieă aă mediului
înconjur tor;
b)-prestatorulăîncalc ăobliga iileăcuăprivireălaăutilizareaămijloacelorădeăprestareăpuseălaădispozi ieădeăbeneficiar;
c)-prestatorulănuăîşiăîndeplineşteăobliga iileăînăconformitateăcuăcerinteleăasumateădeăcatreăprestatorăinăcaietulădeăsarcini;
d)-prestatorulădeclar ăc ănu-şiăpoateăîndepliniăobliga iileăcontractuale;
e)-dup ăsemnareaăcontractului , prestatorul a fost condamnatăpentruăoăinfrac iuneăînăleg tur ăcuăexercitareaăprofesieiăprintr-oăhot râreă
judec toreasc ădefinitiv ;
f)-dup ă semnareaă contractului ,ă seă constat ă c ă documenteleă prestatoruluiă depuseă înă cadrulă proceduriiă deă atribuireă aă contractului , se
dovedesc a fi inexacte;
g)-prestatorulănuătransmiteăbeneficiaruluiămodific rileăcareăauăavutălocăînăstructuraăorganiza ional ăcareăimplic ăoăschimbareăcu privire
laăpersonalitateaăjuridic ,ănaturaăsauăcontrolulăprestatorului,ăcuăexcep iaăsitua ieiăînăcareăasemenea modific riăsuntăînregistrateăîntr-un
actăadi ionalălaăcontractul de servicii;
h)-prestatorulănuăexecut ăsauăexecut ăînămodănecorespunz torăoriceăalt ăobliga ieăprev zut ăînăprezentulăcontract.
i)-prestatorulăaăintratăînăfalimentăcaăurmareăaăhot râriiăpronun ateădeăjudec torul-sindic.
13. Garantia de buna executie a contractului
13.1 - (1)ăFurnizorulăseăoblig ăs ăconstituieăgaran iaădeăbun ăexecu ieăaăcontractuluiăînăcuantumădeă…….%ădinăvaloareaăfaraăTVAăaă
contractului , pe toata durata de valabilitate.
(2) Mod de constituire - conform prevederilor art.90 alin (1) din HG 925/2006:
Ofertantii din categoria IMM vor beneficia de reducere de 50% conform legii.
13.2 - Achizitorulăareădreptulădeăaăemiteăpreten iiăasupraăgaran ieiădeăbun ăexecu ie,ăînălimitaăprejudiciuluiăcreat,ădac ăprestatorulănuăîşiă
îndeplineşteă nuă îşiă execut ,ă execut ă cuă întârziereă sauă execut ă necorespunzatoră obliga iileă asumateă prină prezentulă contract..ă Anterior
emiteriiă uneiă preten iiă asupraă garan ieiă deă bun ă execu ie,ă achizitorulă areă obliga iaă deă aă notificaă acestă lucruă prestatorului,ă precizândă
totodat ăobliga iileăcareănuăauăfostărespectate.ăăă
14. Forţa majoră
14.1ăăFor aămajor ăesteăconstatat ădeăoăautoritateăcompetent .
14.2ăFor aămajor ăexonereaz ăp r ileăcontractanteădeăîndeplinireaăobliga iilorăasumateăprinăprezentulăcontract,ăpeătoat ăperioadaăînăcareă
aceastaăac ioneaz .
14.3 Îndeplinirea contractului vaăfiăsuspendat ăînăperioadaădeăac iuneăaăfor eiămajore,ădarăfar ăaăprejudiciaădrepturileăceăliăseăcuveneauă
p r ilorăpân ălaăapari ia acesteia.
14.4ă ăParteaă contractant ă careă invoc ă for aă major ă areă obliga iaă deă aă notificaă celeilalteă p r i,ă imediată şiă înă modă complet,ă producerea
acesteiaăşiăs ăiaăoriceăm suriăcareăîiăstauălaădispozi ieăînăvedereaălimit riiăconsecin elor.
14.5ă Dac ă for a major ă ac ioneaz ă sauă seă estimeaz ă c ă vaă ac ionaă oă perioadaă maiă mareă deă …ă luni,ă fiecareă parteă vaă aveaă dreptulăs ă
notificeă celeilalteă p r iă încetareaă deă plină dreptă aă prezentuluiă contract ,ă f r ă caă vreunaă dină p r iă s ă poat ă pretindeă celeilalteă dauneinterese.
14.6ă Nuă vaă reprezentaă oă înc lcareă aă obliga iiloră dină contractulă deă serviciiă deă c treă oricareă dină p r iă situa iaă înă careă executarea
obliga iilorăesteăîmpiedicat ădeăîmprejur riădeăfor ămajor ăcareăaparădup ădataăsemn riiăcontractului deăserviciiădeăc treăp r i.
14.7ăPrestatorulănuăvaăr spundeăpentruăpenalit iăcontractualeăsauăreziliereăpentruăneexecutareădac ,ăşiăînăm suraăînăcare,ăîntârzierea în
executareăsauăalt ăneîndeplinireăaăobliga iilorădinăprezentulăcontractădeăserviciiăesteărezultatulăunuiăevenimentădeăfor ămajor .ăÎnămodă
similar,ăbeneficiarulănuăvaădatoraădobând ăpentruăpl ileăcuăîntârziere,ăpentruăneexecutareăsauăpentruăreziliereaădeăc treăprestator pentru
neexecutare,ădac ,ăşiăînăm suraăînăcare,ăîntârziereaăbeneficiaruluiăsauăalt ăneîndeplinireăaăobliga iilorăsaleăesteărezultatulăfor eiămajore.
14.8ăDac ăoricareăparteăconsider ăc ăauăintervenităîmprejur riădeăfor ămajor ăcareăpotăafectaăîndeplinireaăobliga iilorăsale, va notifica
imediatăceleilalteăp r iăcuăprivireălaănatura,ădurataăestimat ăşiăefectulăprobabilăalăîmprejur riiădeăfor ămajor .ăÎnălipsaăunorăinstruc iuniă
scriseăcontrareăaleăbeneficiarului,ăprestatorulăvaăcontinuaăîndeplinireaăobliga iilorăsaleăînăbazaăcontractuluiăădeăserviciiăînăm suraăînăcareă
acest lucru este posibil în mod rezonabilăşiăvaăăc utaătoateămijloaceleărezonabileăalternative,ăpentruăîndeplinireaăobliga iilorăsaleăcareănuă
suntăafectateădeăevenimentulădeăfor ămajor .ă Prestatorulănuăvaăutilizaăasemeneaămijloaceăalternativeădecâtăînăurmaăinstruc iunilorăînă
acest sens ale beneficiarului.
15. Soluţionarea litigiilor
15.1 Beneficiarul şiăprestatorulăvorădepuneătoateăeforturileăpentruăaărezolvaăpeăcaleăamiabil ,ăprinătratativeădirecte,ăoriceăneîn elegereă
sauădisput ăcareăseăpoateăiviăîntreăeiăînăcadrulăsauăînăleg tur ăcu îndeplinirea prezentului contract .
15.2ăDac ,ădup ă15ăzileădeălaăîncepereaăacestorătratative,ăbeneficiarulăşiăprestatorulănuăreuşescăsaărezolveăînămodăamiabilăo divergen ă
contractual ă survenit ,ă fiecareă parteă poateă solicitaă caă disputaă s ă fieă solu ionat ă deă c treă instan eleă judec toreştiă competenteă dină
România.
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16 Comunicări
16.1 - (1)ăOriceăcomunicareăîntreăp r i,ăreferitoareălaăîndeplinireaăprezentuluiăcontract ,ătrebuieăs ăfieătransmis ăînăscris.
- (2) Orice document scris trebuie înregistrat atâtăînămomentulătransmiterii,ăcâtăşiăînămomentulăprimirii.
16.2. - Comunic rileăîntreăp r iăseăpotăfaceăşiăprinătelefon,ătelegram ,ătelex,ăfaxăsauăe-mailăcuăcondi iaăconfirm riiăînăscrisăaăprimiriiă
comunic rii.

P r ileăauăîntelesăs ăîncheieăaziă.............. prezentul contract în ..... exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Beneficiar,
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu

Prestator,

Manager,
dr. Vasile Spinean

Director Financiar-contabil,
ec. Mirela Tataru

Sef Serviciu Achizitii publice
ec. Lucian Tomaschek

Viza CFP

Birou Juridic si Relatii Publice,
jr. Daniela Craciun
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