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SECTIUNEA I. 
 
 

FIŞA DE DATE A  ACHIZIŢIEI 
 

I.a. Beneficiar 
 

Denumire : Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta Sibiu  
 

Adres: B-dul Corneliu Coposu nr. 2 – 4 

Localitate: Sibiu Cod postal: 550245 Tara: Romania 

Punct(e) de contact: 
Pentru informaţii, caiet de sarcini şi 
clarificări privind documentele care 

trebuie prezentate de către ofertant/ 
specificaţiile tehnice:  Dl.Presecan 

Gheorghe, telefon: +40 269215050, int. 
443.  
e-mail: scjsib@yahoo.com 

Telefon: +40 269215050 

E-mail : scjsib@yahoo.com  Fax: +40 269215434 

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

 

I.b.  Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante  

□ Minister sau orice altă autoritate naţională sau 
federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau 

locale ale acestora 
□ Agenţie/birou naţional sau federal 
□ Colectivitate teritorială  

□ Agenţie/birou regional sau local  
□ Organism de drept public  

□ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie 
europeană 
x Altele: Spital clinic judetean de urgenta 

□ Servicii publice generale  
□ Apărare 

□ Ordine şi siguranţă publică  
□ Mediu 
□ Afaceri economice şi financiare  

x Sănătate 
□ Construcţii şi amenajări teritoriale  

□ Protecţie socială 
□ Recreere, cultură şi religie  
□ Educaţie 

□ Altele (precizaţi): ————— 

Dreptul ofertantului de a solicita clarificări: 

Solicitările de clarificări se vor face în scris şi se vor transmite pe adresele de e-mail specificate mai 

sus sau pe fax.  
Pentru comunicările din timpul evaluării ofertelor : 
Comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legătură cu oferta depusă, prin e-mail 

dacă este cazul. Pentru răspuns, în funcţie de solicitările comisiei, operatorii economici vor depune 
documentele şi clarificările în format electronic sau la cererea autoritatii contractante în original la 

sediul acesteia sau le vor transmite prin poştă sau fax, în termenul limită solicitat.  
Publicarea raspunsurilor se va face pe pagina de internet : www.scjs.ro sectiunea Achizitii publice 

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări: 21.02.2014 ora limită 10.00 

 Adresa de email: scjsib@yahoo.com  
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari : 24.02.2014 ora limită 10.00 

 

 

mailto:scjsib@yahoo.com
http://www.scjs.ro/
http://www.scjs.ro/


 

I.d. Sursa de finantare : 

 
 

 Fonduri de la bugetul…………………….  

 
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  

II.1) Descriere 

II.1.1) Denumire contract :  Servicii de revizii periodice la centralele termice si instalatii care intra 
sub incidenta I.S.C.I.R 

II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare  

(a) Lucrări                            □      (b) Produse                     (c ) Servicii                          

 

Execuţie                                 □ 
Proiectare şi execuţie             □ 

Realizare prin orice mijloace     
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de  autoritate 

contractantă                            □ 

Cumpărare                □     
Leasing                      □ 

Închiriere                   □ 
Cumparare in rate      □ 
 

Categoria serviciului    
 2A x  

 2B □ 

 
 

           

Principala locatie a lucrarii    

  
                     

Cod  CPV/ CPSA     
□□□□□□□□/ □□□□□□               

Principalul loc de livrare:  

 
Cod  CPV/ CPSA     

□□□□□□□□/ □□□□□□               

Principalul loc de prestare : 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta 
Sibiu 

Cod  CPV : 50531100-7 Servicii de 
reparare şi de întreţinere a 
boilerelor;  

 

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

 

II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
Scopul contractului/obiectul achizitiei : Servicii de revizii periodice la centralele termice si instalatii 

care intra sub incidenta I.S.C.I.R 
II.2.1) Total cantitati / prestatii servicii / lucrari  
 

Servicii de revizii periodice la centralele termice si instalatii care intra sub incidenta I.S.C.I.R 
  

Valoare estimata : 34.000 lei fara TVA 
 
III. Pocedura 

Achizitie directa conform Art.19 din OUG 34/2006  privind atribuirea contractelor de achizitie 
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii 

cu modificarile si completarile ulterioare.  
 

IV.) Legislatia aplicata - Directiva 2004/18/CE din 31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice de lucrări, de bunuri si de servicii; 

 
- Ordonanta de Urgentă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor 

de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si 
completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr.34/2006;  
- Hotărârea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractelor de achizitie publică din OUG nr.34/2006, cu modificările si completările 
ulterioare; 



 

- Regulamentul (CE) nr.213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind Vocabularul 
comun privind achizitiile publice (CPV) si a Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE ale 
Parlamentului European si ale Consiliului în ceea ce priveste procedurile de achizitii publice, în ceea 

ce priveste revizuirea CPV; 
- Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, 

instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil. 

 
V. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE  

La depunerea ofertelor, ofertanţii trebuie să respecte toate instrucţiunile, caietul de sarcini  
 
V.1) Documente solicitate 

-Oferta – Formular oferta F1+F2 
-C.U.I. -copie 

-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.691  

  
VI. PREZENTAREA OFERTEI  

VI.1)  Limba de redactare a ofertei 
LIMBA ROMANA 

Oferta si documentele care o insotesc trebuie sa fie redactate in limba romana. 
VI.2) Prezentarea ofertei 
 Oferta se depune într-un singur exemplar, ORIGINAL .Adresa la care se depune oferta: 

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, b-dul Corneliu Coposu, nr.2-4, secretariat. Telefon +40 
2615050 fax nr. +40 269215434. 
 Oferta trebuie insotita de documentele solicitate la punctul V.1 

 
VI.3) Data limita de depunere a ofertelor  

- Data limita pentru depunerea ofertelor 25.02.2014 orele 11.00  
VI.4) Analiza ofertelor se va face pe data de 25.02.2014  orele 11.30, la Spitalul Clinic Judetean de 
Urgenta Sibiu, b-dul Corneliu Coposu, nr.2-4, Sala de Consiliu 

 
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  

VII.1) Pretul cel mai scazut     
 
VIII. GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 

VIII.1)    Se plateste prin casierie si reprezinta 10% din valoarea fara TVA a contractului.(5% 
pentru I.M.M) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

SECTIUNEA III. 
 

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 

nr…………… data …………………. 
 

1.  Partile contractului  
În temeiul OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 

completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestari servicii, încheiat 
între 

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU, b-dul Corneliu Coposu, nr 2-4, 
tel./fax. 
0269 – 215050, cod fiscal 4240898, cont trezorerie  RO66TREZ5765041XXX000402, deschis la  

Trezoreria Sibiu,  reprezentat prin reprezentat prin Manager .dr.  Vasile Spinean,  în calitate de 
achizitor,pe de o parte, si 

             S.C. ……….SRL. Str. …………….,  nr. ……………., ………, Cod de identificare 
fiscala:  ………….. 

Tel/Fax:  ……………………………, cont (trezorerie) ____________________________________ 

reprezentata prin ………………………….., in calitate de  prestator , pe de alta parte. 
 

2.  Obiectul si pretul contractului 
2.1. - Prestatorul se obliga sa  presteze Servicii de revizii periodice la centralele termice si 

instalatii care intra sub incidenta I.S.C.I.R prevazute in  anexa,  în perioada/perioadele convenite 

si în conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 
2.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului  pretul convenit pentru îndeplinirea 

contractului de prestari servicii. 
2.4. – Pretul total platibil prestatorului de catre achizitior este de ……………….lei cu TVA inclus , 
din care Tva…………………lei. In situatia in care pe parcursul derularii verificarii tehnice se vor 

constata piese sau subansamble defecte ce necesita inlocuire, acestea se vor adauga valoric 
prezentei oferte.  

 
3.  Durata contractului 
3.1 – Contractul este valabil incepand cu data de ,,,,,,,,,,,,,,,,,, pâna la 31.12.2014 cu posibilitate de 

prelungire prin act aditional pana la data de 30.04.2015. 
 

4.  Executarea contractului 
4.1 - Executarea contractului începe sa produca efecte la data semnarii lui.  
 

5.  Documentele contractului 
5.1 - Documentele contractului : Referat nr……; oferta nr……  

        
6.  Receptie si inspectii 
6.1 – Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta serviciile prestate pentru a verifica 

conformitatea lor cu specificatiile sale.  
6.2 – Achizitorul are dreptul de a notifica imediat prestatorului, in scris, orice plangere sau 

reclamatie ce apare in legatura cu serviciile prestate.  
6.3 – La primirea unei astfel de notificari, prestatorul are obligatia de a interveni in termen de 48 de 
ore, fara costuri suplimentare pentru achizitor.  

 
7. Garanţia de bună execuţie a contractului 



 

7.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului înainte de data 
de.......,.în cuantum de ……., pentru perioada …… .şi oricum înainte de începerea execuţiei 
contractului. 

(se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună 
execuţie) 

7.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi, după caz, să emită ordinul de 
începere a contractului numai după ce prestatorul a facut dovada constituirii garanţiei de bună 
execuţie. 

7.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 

necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra 
garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând 
totodată obligaţiile care nu au fost respectate.  

7.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de ….. de la îndeplinirea 
obligaţiilor asumate.  

(se precizează modul de restituire şi termenul)  
 
8.  Rezilierea contractului 

8.1 – Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din parti da dreptul 
partii lezate de a cere rezilierea contractului de prestari servicii si de a pretinde plata la daune 

interese. 
 
9.  Forta majora 

9.1 – Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat 
si in mod complet, producerea acesteia si de a lua masuri care ii stau la dispozitie in vederea 

limitarii consecintelor. 
 
10.  Solutionarea litigiilor   

10.1 – Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe , orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 

indeplinirea contractului.  
10. .2 –Daca achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta 
contractuala, fiecare parte poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti 

competente.  
 

11. Comunicari 
11.1 - (1) Orice comunicare între parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie  
transmisa în scris. 

- (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul 
primirii. 

11.2 - Comunicarile între parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu 
conditia confirmarii în scris a primirii comunicarii.  
 

12. Legea aplicabila contractului 
12.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.  

 
Partile au înteles sa încheie azi …………… prezentul contract în doua exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte. 

 
   ACHIZITOR,                                                        PRESTATOR, 

SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN                                                   SC ……..  SRL 
DE URGENTA SIBIU                                                                                



 

                                                                                                                  
Manager                                                                                   
dr. Vasile Spinean         

 
 

Director Financiar-contabil 
ec.Mirela Tataru 
                                                                                                                  

 
CFP 

 
 
Compartiment Contencios 

jr.Laura Radac                 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

Anexa 1 la contractul de prestari servicii nr...../............  
 

Denumire instalatie Activitatea 
 

Cant. Preţul 
unitar 

 
 

Preţul  
 total 

Taxa pe 
valoarea 

adăugată 

   Lei Lei 

 
     (col 2x 

col 3) 

Lei 

0 1 2 3 4 5 

Centrala murala Super 
Genio MC 90 

Conform oferta  7 buc ....../buc 
.. 
......./buc 

  

Centrala murala Super 

Genio MC 55 

Conform oferta  5 buc ....../buc 

.. 

......./buc 

  

Centrala murala 

Viessman 62,2 kW 

Conform oferta  1 buc ....../buc 

.. 

......./buc 

  

Centrala murala 

Junkers Euroline 
24kW  

Conform oferta  1 buc ....../buc 

.. 

......./buc 

  

Centrala murala Arka 
27kW 

Conform oferta  1 buc ....../buc 
.. 

......./buc 

  

Cazan centrala 
Protherm 0,4 Gcal 

Conform oferta  1 buc ....../buc 
.. 

......./buc 
 
....../buc 

.. 

......./buc 

 
....../buc 
.. 

......./buc 
 

....../buc 

.. 

......./buc 

  

 Conform oferta      

Cazan REX K15 Conform oferta  1 buc ....../buc 
.. 

......./buc 
 
....../buc 

.. 

......./buc 

 

  



 

....../buc 

.. 

......./buc 
 

....../buc 

.. 

......./buc 

Cazan REX K25 Conform oferta  1 buc ....../buc 
.. 

......./buc 
 
....../buc 

.. 

......./buc 

 
....../buc 
.. 

......./buc 
 

....../buc 

.. 

......./buc 

  

Cazan PAB 116 Conform oferta  1 buc ....../buc 

.. 

......./buc 

 
....../buc 
.. 

......./buc 
 

....../buc 

.. 

......./buc 

 
....../buc 

.. 

......./buc 

  

Cazan PAB 140 Conform oferta  1 buc ....../buc 
.. 

......./buc 
 

....../buc 

.. 

......./buc 

 
....../buc 

.. 

......./buc 
 

....../buc 

.. 

......./buc 

  



 

Cazan abur Conform oferta  2 buc ....../buc 

.. 

......./buc 
 

....../buc 

.. 

......./buc 
 
....../buc 

.. 

......./buc 

 
....../buc 
.. 

......./buc 

  

Cazan abur PX 100,67 
kW, debit abur 

100kg/h 

Conform oferta  1 buc ....../buc 
.. 

......./buc 
 

....../buc 

.. 

......./buc 

 
....../buc 
.. 

......./buc 
 

....../buc 

.. 

......./buc 

  

Cazan Chappee 1,1 
Gcal/h 

Conform oferta  3 buc ....../buc 
.. 
......./buc 

 
....../buc 

.. 

......./buc 
 

....../buc 

.. 

......./buc 
 
....../buc 

.. 

......./buc 

  

Cazan Chappee 98 

kW 

Conform oferta  1 buc ....../buc 

.. 

......./buc 
 

....../buc 

.. 

......./buc 

  



 

 

....../buc 

.. 

......./buc 

 
....../buc 

.. 

......./buc 

Cazan abur AX 1200, 

2t/h 

Conform oferta  1 buc ....../buc 

.. 

......./buc 
 

....../buc 

.. 

......./buc 
 
....../buc 

.. 

......./buc 

 
....../buc 
.. 

......./buc 

  

Cazan B-AR 600/650 
– 0,8 Gcal/h 

Conform oferta  2 buc ....../buc 
.. 

......./buc 
 
....../buc 

.. 

......./buc 

 
....../buc 
.. 

......./buc 
 

....../buc 

.. 

......./buc 

  

Boiler Bodigas Conform oferta  3 buc ....../buc 

.. 

......./buc 

  

Acumulator apa calda Conform oferta  2 buc ....../buc 

.. 

......./buc 

  

      

 TOTAL     

 
 

 
 
 



 

SECTIUNEA IV. 
FORMULARE 

 

Formularul nr. 1 
 .............................................. 

(denumirea/numele ofertant) 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 
Către ....................................................................................................  

  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ...... 
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse 

în documentaţia mai sus mentionată, să prestăm ...................... (denumirea serviciului) pentru suma 
de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia 
serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în 

cifre, precum şi moneda ofertei) 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din 

anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular) 
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 
................................................................................... zile (durata în litere şi cifre) 

respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi 
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.  

 
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câşt igătoare, să 
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.  

 
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)  

 
 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.  

 |_| nu depunem ofertă alternativă.  
 

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.  

 
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.  

Data _____/_____/_____ 
 
..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură),  
 

L.S. 
 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

....................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
 

              
 



 

Formularul nr. 2 
 .............................................. 
(denumirea/numele ofertant) 

 
CENTRALIZATOR DE PREŢURI 

pentru servicii 
 

Anexă la ofertă 

 
 

 

Denumire instalatie Activitatea 
 

Cant. Preţul 
unitar 
 

 

Preţul  
 total 

Taxa pe 
valoarea 
adăugată 

   Lei Lei 
 

     (col 2x 
col 3) 

Lei 

0 1 2 3 4 5 

Centrala murala Super 

Genio MC 90 

-Valoare revizie anuala 

-Valoare autorizare 
ISCIR pentru 2 ani 

7 buc ....../buc 

.. 

......./buc 

  

Centrala murala Super 
Genio MC 55 

-Valoare revizie anuala 
-Valoare autorizare 

ISCIR pentru 2 ani 

5 buc ....../buc 
.. 

......./buc 

  

Centrala murala 
Viessman 62,2 kW 

-Valoare revizie anuala 
-Valoare autorizare 

ISCIR pentru 2 ani 

1 buc ....../buc 
.. 

......./buc 

  

Centrala murala 
Junkers Euroline 

24kW  

-Valoare revizie anuala 
-Valoare autorizare 

ISCIR pentru 2 ani 

1 buc ....../buc 
.. 

......./buc 

  

Centrala murala Arka 
27kW 

-Valoare revizie anuala 
-Valoare autorizare 
ISCIR pentru 2 ani 

1 buc ....../buc 
.. 
......./buc 

  

Cazan centrala 

Protherm 0,4 Gcal 

-Valoare revizie tehnica 

anuala extrasezon 
obligatorie; 

-Verificare si 
reetalonare supape de 
siguranta; 

-Emiterea buletinelor de 
analiza; 

-Completarea 
rapoartelor de 
verificari, incercari si 

probe in vederea 
reautorizarii de catre 

ISCIR IT Sibiu 
 

1 buc ....../buc 

.. 

......./buc 

 
....../buc 
.. 

......./buc 
 

....../buc 

.. 

......./buc 

 
....../buc 

.. 

......./buc 

  



 

      

Cazan REX K15 -Valoare revizie tehnica 
anuala extrasezon 
obligatorie; 

-Verificare si 
reetalonare supape de 

siguranta; 
-Emiterea buletinelor de 
analiza; 

-Completarea 
rapoartelor de 

verificari, incercari si 
probe in vederea 
reautorizarii de catre 

ISCIR IT Sibiu 
 

1 buc ....../buc 
.. 
......./buc 

 
....../buc 

.. 

......./buc 
 

....../buc 

.. 

......./buc 
 
....../buc 

.. 

......./buc 

  

Cazan REX K25 -Valoare revizie tehnica 

anuala extrasezon 
obligatorie; 
-Verificare si 

reetalonare supape de 
siguranta; 

-Emiterea buletinelor de 
analiza; 
-Completarea 

rapoartelor de 
verificari, incercari si 

probe in vederea 
reautorizarii de catre 
ISCIR IT Sibiu 

 

1 buc ....../buc 

.. 

......./buc 
 

....../buc 

.. 

......./buc 
 
....../buc 

.. 

......./buc 

 
....../buc 
.. 

......./buc 

  

Cazan PAB 116 -Valoare revizie tehnica 
anuala extrasezon 

obligatorie; 
-Verificare si 
reetalonare supape de 

siguranta; 
-Emiterea buletinelor de 

analiza; 
-Completarea 
rapoartelor de 

verificari, incercari si 
probe (autorizarea 

functionarii conform 
prescriptii tehnice PT 
A1-2010) 

 
 

1 buc ....../buc 
.. 

......./buc 
 
....../buc 

.. 

......./buc 

 
....../buc 
.. 

......./buc 
 

....../buc 

.. 

......./buc 

  

Cazan PAB 140 -Valoare revizie tehnica 

anuala extrasezon 
obligatorie; 

1 buc ....../buc 

.. 

......./buc 

  



 

-Verificare si 

reetalonare supape de 
siguranta; 
-Emiterea buletinelor de 

analiza; 
-Completarea 

rapoartelor de 
verificari, incercari si 
probe (autorizarea 

functionarii conform 
prescriptii tehnice PT 

A1-2010) 
 

 

....../buc 

.. 

......./buc 

 
....../buc 

.. 

......./buc 
 

....../buc 

.. 

......./buc 

Cazan abur -Valoare revizie tehnica 

anuala extrasezon 
obligatorie; 
-Verificare si 

reetalonare supape de 
siguranta; 

-Emiterea buletinelor de 
analiza; 
-Completarea 

rapoartelor de 
verificari, incercari si 
probe (autorizarea 

functionarii conform 
prescriptii tehnice PT 

A1-2010) 
 

2 buc ....../buc 

.. 

......./buc 
 

....../buc 

.. 

......./buc 
 
....../buc 

.. 

......./buc 
 

....../buc 

.. 

......./buc 

  

Cazan abur PX 100,67 

kW, debit abur 
100kg/h 

-Valoare revizie tehnica 

anuala extrasezon 
obligatorie; 
-Verificare si 

reetalonare supape de 
siguranta; 

-Emiterea buletinelor de 
analiza; 
-Completarea 

rapoartelor de 
verificari, incercari si 

probe in vederea 
reautorizarii de catre 
ISCIR IT Sibiu 

  

1 buc ....../buc 

.. 

......./buc 
 

....../buc 

.. 

......./buc 
 
....../buc 

.. 

......./buc 

 
....../buc 
.. 

......./buc 

  

Cazan Chappee 1,1 
Gcal/h 

-Valoare revizie tehnica 
anuala extrasezon 

obligatorie; 
-Verificare si 
reetalonare supape de 

siguranta; 
-Emiterea buletinelor de 

analiza; 

3 buc ....../buc 
.. 

......./buc 
 
....../buc 

.. 

......./buc 

 

  



 

-Completarea 

rapoartelor de 
verificari, incercari si 
probe in vederea 

reautorizarii de catre 
ISCIR IT Sibiu 

 

....../buc 

.. 

......./buc 
 

....../buc 

.. 

......./buc 

Cazan Chappee 98 
kW 

-Valoare revizie tehnica 
anuala extrasezon 

obligatorie; 
-Verificare si 
reetalonare supape de 

siguranta; 
-Emiterea buletinelor de 

analiza; 
-Completarea 
rapoartelor de 

verificari, incercari si 
probe in vederea 

reautorizarii de catre 
ISCIR IT Sibiu 
 

1 buc ....../buc 
.. 

......./buc 
 
....../buc 

.. 

......./buc 

 
....../buc 
.. 

......./buc 
 

....../buc 

.. 

......./buc 

  

Cazan abur AX 1200, 

2t/h 

-Valoare revizie tehnica 

anuala extrasezon 
obligatorie; 

-Verificare si 
reetalonare supape de 
siguranta; 

-Emiterea buletinelor de 
analiza; 

-Completarea 
rapoartelor de 
verificari, incercari si 

probe in vederea 
reautorizarii de catre 

ISCIR IT Sibiu 
  
 

1 buc ....../buc 

.. 

......./buc 

 
....../buc 
.. 

......./buc 
 

....../buc 

.. 

......./buc 

 
....../buc 

.. 

......./buc 

  

Cazan B-AR 600/650 

– 0,8 Gcal/h 

Valoare revizie tehnica 

anuala extrasezon 
obligatorie; 

-Verificare si 
reetalonare supape de 
siguranta; 

-Emiterea buletinelor de 
analiza; 

-Completarea 
rapoartelor de 
verificari, incercari si 

probe in vederea 
reautorizarii de catre 

ISCIR IT Sibiu 

2 buc ....../buc 

.. 

......./buc 

 
....../buc 
.. 

......./buc 
 

....../buc 

.. 

......./buc 

 
....../buc 

.. 

  



 

 ......./buc 

Boiler Bodigas ........... 3 buc ....../buc 
.. 
......./buc 

  

Acumulator apa calda ............. 2 buc ....../buc 

.. 

......./buc 

  

      

 TOTAL     

 
 

 
 

Nota. 

Activitatile cuprinse in tabel sunt minimale, in cazul in care sunt necesare si alte operatii/activitati 
conform caiet de sarcini, ofertantii au obligatia sa introduca in oferta toate operatiunile care se 

executa cu pretul aferent/buc. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
 

D E C L A R A T I E 

 
Privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69¹ 

 
 
 

Subsemnatul __________________________________, reprezentant împuternicit al 
_____________________________________(denumirea si datele de identificare ale operatorului 

economic) 
 
a) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate 

faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 69^1din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 

de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări 
şi completări ulterioare.  
 

b) nu avem drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de 
supervizare şi/sau nu avem  acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la 

gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la 
art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţ ii 
contractante, Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, respectiv:  

 
Membri Comitetului Director:                               Membrii comisiei de evaluare procedura:  

 
Manager: Dr.Vasile Spinean                                       Presedinte : Presecan Gheorghe 
 

Director Medical: Dr. Radu Chicea                          Membrii:  Maria Kovachz 

                                                                     

Director financiar contabil: ec.Mirela Tataru        Cioni Viorel 
 
Director Ingrijiri medicale : as. Andrei Mihu           

                                                   
                                       

                             
 
   

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 

orice documente doveditoare de care dispun.  
 
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul 

Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de 
stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, 

atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei 
consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 
 

                                                                    
Data:                                                                                                                     Semnatura 


