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FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I.a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Denumire: Serviciul de Ambulanţă  Judeteana Constanta
Adresă: Str. Bravilor,  Nr .1, 
Localitate ;Constanta Cod poştal: 900270 Ţara: România
Persoana de contact: Gula Nicoleta Telefon: 0241/625055
E-mail: nicoletaachizitii@yahoo.com Fax: 0241/623913 si 0241/625055
adresa de internet: www.e-licitatie.ro.
Adresa autoritătii contractante: Str. Bravilor, Nr. 1, Constanta

I.b  PRINCIPALA ACTIVITATE SAU ACTIVITĂŢI ALE AUTORITĂŢII CONTRACTANTE
□ ministere ori alte autorităţi publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau 
local
□ agenţii naţionale
□ autorităţi locale 
X alte institutii guvernate de legea publică
□ instituţie europeană/organizaţie 
internaţională
□ altele (specificaţi)  

□ servicii publice centrale
□ apărare
□ ordine publică/siguranţă naţională
□ mediu 
□ economico-financiare
X sănătate
□ construcţii şi amenajarea teritoriului
□ protecţie socială
□ cultură, religie şi actv. recreative
□ educaţie
□ activităţi relevante

□ energie
□ apă
□ poştă
□ transport

□ altele (specificaţi)______________

Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante   
  DA □         NU X

Alte informaţii  şi/sau clarificări pot fi obţinute:
X la adresa mai sus menţionată
□ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar)

Data limită recomandată de primire a solicitărilor de clarificări 
Data: 27.09.2011 Ora: 12:00, Adresa: Str. Bravilor,  Nr .1,
Modalităţile de primire a solicitărilor de clarificări: prin fax  la 0241/623913 sau prin e-mail  la 
adresa:  nicoletaachizitii@yahoo.com
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări : trei zile lucratoare de la data primirii unei 
solicitari de clarificare.
Modalitatile de transmitere a solicitarilor de clarificari: prin fax
Solicitarile de clarificari vor fi formulate in limba romana.
Autoritatea contractantă va răspunde la orice clarificare solicitată, într-o perioadă de 3 zile 
lucrătoare, de la primirea unei astfel de solicitări.
  Autoritatea contractantă are obligaţia de a publica/transmite răspunsul la orice clarificări - în 



măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util - nu mai târziu de 6 zile înainte de data limită 
stabilită pentru depunerea ofertelor . 
  În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând 
astfel autoritatea contractantă în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut mai sus, aceasta 
din urmă are, totuşi, obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada 
necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către 
operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor.       
Răspunsurile la eventualele solicitări de clarificări  ale operatorilor economici se vor publica pe site-

ul www.e-licitatie.ro la rubrica „Documentaţie şi clarificări” aferente invitaţiei de participare

I c. Cai de atac
Eventualele contestatii se pot depune:
- fie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor  
- fie la autoritatea contractanta si apoi la instanta competenta
Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos Nr.6, Sector 3
Localitate: Bucuresti Cod poştal: 030084 Ţara: Romania
E-mail: office@cnsc.ro Telefon: (+4) 021 310 46 41
Adresă internet: www.cnsc.ro Fax: (+4) 021 310 46 42

Denumire 
oficială:

CURTEA DE APEL CONSTANTA
Adresa postala: Str. Traian, Nr 23, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900746 , 

Tel / fax 0241/ 616.003

I.d.Sursa de finanţare :
Casa de Asigurări de Sănătate Constanta După caz, proiect/program finanţat din 

fonduri comunitare 
                   DA □          NU X

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1. Descriere

II.1.1. Denumire contract: Servicii de reparaţie aparatură medicală

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

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

Cumpărare □
Leasing □
Închiriere □
Cumpărare în rate □

Categoria serviciului 
2A X
2B □

Principala locaţie a lucrării
Cod CPV □□□□□□□□/□□□□□□

Principalul loc de livrare
Cod CPV 
□□□□□□□□/□□□□□□

Principalul loc de prestare
Sediul Serviciului de Ambulanta 
Judetean Constanta , Strada 
Bravilor, nr.1
Cod   CPV  -50421000-2



II. 1. 3) Procedura se finalizează prin :
Contract de achiziţie publică:
Încheierea unui acord cadru: X

II. 1.4. Durata contractului de achiziţie publică 
II.1.5.Informaţii privind acordul cadru
Operatorul declarat castigator trebuie sa îndeplineasca criteriile de calificare şi sa fi prezentat oferta admisibila. 
Acordul cadru se va incheia pentru o durata de 12 luni de la data intrarii in vigoare (respectiv dupa semnare).
Pretul/u.m. ramane fix pe toata durata acordului cadru si pentru toate contractele subsecvente indiferent de 
perioada pe care acestea au fost incheiate.
Serviciile si produsele necesare sunt prezentate in detaliu in Caietul de Sarcini – Sectiunea II

Acordul cadru cu mai mulţi operatori    □ Acordul cadru cu un singur operator X

Durata acordului cadru: 12 luni

Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru
DA     □          NU          X

II.1.6. Divizare pe loturi       Da □       NU    X
Ofertele se depun pe:
Un singur lot     X           Unul sau mai multe   □          Toate loturile             □

II.1.7. Ofertele alternative sunt acceptate             DA    □            NU     X

II.2. Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1) Natura si cantitatea produselor ce urmeaza a fi achizitionate: conform Caietului de sarcini.
Cantitatile minime si maxime precizate in fisa de date si caietul de sarcini sunt mentionate pentru a da o 
dimensiune asupra anvergurii acordului cadru, autoritatea contractanta va incheia contracte 
subsecvente in functie de necesitatile beneficiarului si fondurile disponibile.
- Estimãri ale cantitãţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru se  
regasesc in caietul de sarcini.
- Valoarea totala minima estimata a acordului-cadru pentru 12 luni de este de 413.027 lei fara TVA.
- Valoarea totala maxima estimata a acordului-cadru pentru 12 luni de este de 464.987 lei fara TVA.
- Periodicitate/frecventa estimata pentru incheiere contracte subsecvente: minim la 1 luna – maxim la 6 
luni in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si disponibilul financiar.

- Achizitorul va efectua plata  în termen de 90 de  zile de la data înregistrării de primire a facturii de catr 
AutoritateaContractanta, 

II.2.2) Opţiuni (dacă există)                DA          □            NU        X

III : CONDIŢII SPECIFICE CONTRACTULUI 

III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (dupa caz) 
III.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere )
III.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi)

DA     □     NU     X
DA      □     NU    X



IV: PROCEDURA

IV.1. Procedura selectată

Licitaţie deschisă □
Licitaţie restrânsă □
Licitaţie restrânsă accelerată □
Dialog competitiv □

Negociere cu anunţ de participare □
Negociere fără anunţ de participare □
Cerere de oferte X 
Concurs de soluţii □

IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică       DA □     NU X

IV.3. Legislaţia aplicată: 
 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; 

 HG 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achizitie publica 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, cu modificarile si completarile ulterioare;

 Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

 Hotararea Guvernului nr.54/2009 privind conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor
medicale,

 Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr.92/2007 privind inregistrarea dispozitivelor medicale;
 Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale cu modificarile si completarile ulterioare;
 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, publicat in Monitorul 

Oficial Partea I nr. 663/23 octombrie 2001.

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI / SAU SELECTIE 

V.1. Situaţia personală a candidatului / ofertantului
Declaratie privind calitatea de 
participant la procedura
Solicitat X      Nesolicitat □

Cerinţa obligatorie :
Completare si prezentare privind declaratia de participant la 
procedura de achizitie publica – Formularul 1



Certificat de participare la 
licitatie cu oferta 
independenta
Solicitat X    Nesolicitat □

Certificat de participare la procedura de achizitie cu oferta 
independenta, conform Ordin ANRMAP nr. 314- Formularul 2

Declaraţii privind neincadrarea 
in prevederile art. 180 din OUG 
nr. 34/2006 cu modificarile si 
completarile ulterioare
Solicitat X       Nesolicitat □

Cerinţa obligatorie: 
1.Completare şi prezentare Formular 3 (declaratie privind 
eligibilitatea).
Incadrarea în situaţia prevăzută la art.180 din O.U.G. nr.34/2006 
atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică.

Declaraţie privind neîncadrarea 
în prevederile art. 181 

Solicitat X        Nesolicitat □

Cerinţa obligatorie: 
1.Completare şi prezentare Formular 4 (declaratie privind 
neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006). 
În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul 
se află într-una din situaţiile prevăzute de art. 181 din O.U.G. 
34/2006 ,  acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea 
contractului de servicii
Documente edificatoare:
2.Certificat fiscal eliberat de Compartimentul      Impozite şi Taxe 
locale  al unităţii administrativ teritoriale de pe raza căreia 
societatea are sediul social, care să ateste că societatea 
ofertantă nu se înregistreaza cu debite la bugetul local, în valabil 
la data  deschiderii ofertelor.
3. Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de 
administrare fiscală  al unităţii administrativ teritoriale de pe 
raza căreia societatea are sediul social privind plata oligaţiilor la 
bugetul general consolidat al statului, valabil la data deschiderii 
ofertelor.

V.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)

Persoane juridice/fizice 
române

Solicitat X      Nesolicitat □

Cerinţa obligatorie:
Documente edificatoare:
1 Certificat constatator emise de Oficiul Registrului Comerţului 
(emis cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor), 
2.  Certificatul de înregistrare fiscală eliberat de Oficiul Registrului 
Comerţului,

Persoane fizice / juridice 
străine

Cerinţa obligatorie: 
     Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activităţii 
profesionale operatorul economic va prezenta documente 
edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca 
persoană fizică şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct 
de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din ţara în 
care ofertantul este stabilit.
Documentele prezentate trebuie să ateste că ofertantul are 



dreptul să desfăşoare activităţi economice care le includ şi pe cele 
ce fac obiectul prezentei achiziţii. 
Documentele constatatoare se vor prezenta in traducere 
legalizată.

V. 3.) Situaţia economico-financiară 

Informaţii privind situaţia 
economico-financiară

Solicitat X       Nesolicitat □

Cerinţa obligatorie: 
1. Bilanţul Contabil la 31.12.2010, asumat de reprezentantul legal 
al societăţii , prin care se poate dovedi faptul că nu a înregistrat 
pierderi. Soldul contului 121 – creditor.
2. Declaraţia pe proprie răspundere prin care reprezentantul legal 
al societăţii menţionează că datele cuprinse în BILANŢ oglindesc 
situaţia reală.

NOTĂ:

1. Capacitatea economică şi financiară a ofertantului poate fi 
susţinută, pentru îndeplinirea contractului, şi de o altă persoană, 
indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi 
persoana respectivă.

   În cazul în care ofertantul îşi demonstrează situaţia economică 
şi financiară invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu 
pct. 1, de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a 
dovedi susţinerea de care beneficiază, prin prezentarea unui 
angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă 
autentică (încheiat în faţa notarului), prin care aceasta confirmă 
faptul că va pune la dispoziţia ofertantului resursele financiare 
invocate.

   Persoana care asigură susţinerea financiară nu trebuie să se afle 
în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, 
conform prevederilor art. 180 din O.U.G. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare.
      În acest sens, persoana care susţine capacitatea economică şi 
financiară, va completa Formularul 3, care se va prezenta în 
original. 

   In cazul în care susţinerea terţului se referă la asigurarea unor 
resurse care pot fi puse efectiv la dispoziţia ofertantului –
fonduri financiare - angajamentul ferm prezentat de ofertant 
trebuie să prevadă care sunt resursele respective şi să 
evidenţieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza 



necondiţionat, în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul 
îndeplinirii contractului în cauză.
    In cazul în care susţinerea terţului vizează îndeplinirea unor 
cerinţe minime de calificare, respectiv, îndeplinirea unui nivel 
minim al cifrei de afaceri, angajamentul ferm prezentat de 
ofertant trebuie să garanteze autorităţii contractante faptul că, 
în cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul 
derulării contractului, persoana susţinătoare se obligă să 
asigure îndeplinirea completă şi reglementară a obligaţiilor 
contractuale prin implicarea sa directă. 
  În acest caz, susţinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate 
autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor 
prevăzute în angajament, autoritatea contractantă având 
posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului.

   Angajamentul se va prezenta în original.
  Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câştigător, face 
parte integrantă din contractul de achiziţie publică.

2.In cazul în care un grup de operatori economici depune ofertă 
comună, situaţia economică şi financiară se demonstrează prin 
luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. 

  În cazul în care grupul beneficiază de susţinere economică şi 
financiară a unei/unor terţe persoane, situaţia economică şi 
financiară se demonstrează în condiţiile prevăzute la pct. 1 .

Nota: IMM pot prezenta cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani in 
proportie de 50 % din valoarea impusa ca cerinta minima.
Documente care atesta inregistrarea si faptul ca ofertantul este 
IMM – Completare Formular IMM 5

V.4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională

Informaţii privind capacitatea 
tehnică

Solicitat X          Nesolicitat □

Cerinţe obligatorii: 
1. Declaraţia privind lista principalelor contracte similare din 
ultimii 3 ani, care se va depune în conformitate cu formularul 
nr.6.
Documentele elaborate în limbi străine de către ofertanţi sau de 
autorităţi din ţara de origine a acestora, vor fi prezentate în copii, 
traduse în limba română de traducător autorizat şi legalizate. 
2. Informaţii referitoare la personalul tehnic de specialitate 
service aparatură medicală angajat cu contract de muncă 
permanent, al ofertantului; se va depune în conformitate cu 
formularul nr.7.

3. Informaţii referitoare la studiile de pregatire profesională, 
calificarea personalului de execuţie, diplome, cursuri, atestate, în 
domeniul service aparatură medicală;



4. Informaţii referitoare la utilaje, instalaţii,  echipamente tehnice 
aflate în dotarea ofertantului pentru îndeplinirea 
corespunzatoare a Acordului Cadru de reparare aparaturii 
medicale (Formular nr. 8);
5. Autorizaţia emisă de M.S. în baza evaluării competenţei şi a 
compatibilităţii pentru efectuarea de revizii şi reparaţii la 
dispozitivele medicale pentru care se încheie contractul, conform 
Cap. I, art. 2, pct. 3 şi Cap. III, art. 14 din Legea 176 / 2000, 
republicată, în copie conform cu originalul

NOTĂ:
1. Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului poate fi 
susţinută, pentru îndeplinirea contractului, şi de o altă persoană, 
indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi 
persoana respectivă.
       În cazul în care ofertantul îşi demonstrează capacitatea 
tehnică şi/sau profesională invocând şi susţinerea acordată, în 
conformitate cu alin. (1), de către o altă persoană, atunci aceasta 
are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, prin 
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, 
încheiat în formă autentică (încheiat în faţa notarului),  prin care 
aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţie ofertantului 
resursele tehnice şi/sau profesionale invocate. Persoana care 
asigură susţinerea tehnică şi profesională nu trebuie să se afle în 
situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, 
conform prevederilor art. 180 din O.U.G. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare.
      În acest sens, persoana care susţine capacitatea tehnică 
şi/sau profesională, va completa formularul 3, care se va 
prezenta în original. 
       In cazul în care susţinerea terţului se referă la asigurarea 
unor resurse care pot fi puse efectiv la dispoziţia ofertantului 
(personal, utilaje, echipamente,) angajamentul ferm prezentat 
de ofertant trebuie să prevadă care sunt resursele respective şi 
să evidenţieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza 
necondiţionat, în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul 
îndeplinirii contractului în cauză.

       In cazul în care susţinerea terţului vizează îndeplinirea unor 
cerinţe minime de calificare, respectiv, experienţa similară 
reflectată prin prezentarea unor sevicii executate în ultimii 3 ani, 
angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să garanteze 
autorităţii contractante faptul că, în cazul în care contractantul 
intâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului, 
persoana susţinătoare se obligă să asigure îndeplinirea 
completă şi reglementară a obligaţiilor contractuale prin 
implicarea sa directa.



În acest caz, susţinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate 
autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor 
prevăzute în angajament, autoritatea contractantă având 
posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului.

        Angajamentul se va prezenta în original.
  Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câştigător, face 
parte integrantă din contractul de achiziţie publică.

2.In cazul în care un grup de operatori economici depune ofertă 
comună, capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin 
luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. 

  În cazul în care grupul beneficiază de susţinere tehnică şi 
profesională a unei/unor terţe persoane, capacitatea tehnică şi 
profesională se demonstrează în condiţiile prevăzute la pct. 1.

V.5 Standarde de asigurare a 
calitatii

Solicitat X      Nesolicitat □    

Asigurarea calitatii
Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de 
organisme independente, prin care se atestă respectarea de către 
ofertant a standardelor de asigurare a calităţii pentru execuţia 
lucrărilor  similare, conform SR EN ISO 9001/2001 /2008 se va 
prezenta copie conform cu originalu certificat  sau certificat 
echivalent emis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii 
Europene

V.6 Informaţii privind 
subcontractanţii /asociatii

Solicitat X    Nesolicitat □

Cerinţa obligatorie :
Se va completa Formularul 9 cu subcontractanţii şi specializarea 
acestora (Dacă este cazul).
Dacă este cazul, ofertantul va preciza partea/părţile din contract 
pe care are, eventual, intenţia să o subcontracteze şi datele de 
recunoaştere/identificare ale subcontractantului.   
Resursele materiale şi umane ale subcontractanţilor declaraţi se 
vor lua în considerare pentru partea lor de implicare în contractul 
ce urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente 
relevante în acest sens.
Subcontractantii declaraţi  trebuie să  completeze declaraţia 
privind calitatea de participant la procedura de achiziţie publică  –
Formular 1
Notă:  Formularul 1se va  prezenta în original.

Notă: În cazul în care părţi din contractul de achiziţie publică 
urmează să se îndeplinescă de unul sau mai mulţi 
subcontractanţi, autoritatea contractantă va solicita, la 
încheierea contractului de achiziţie publică, prezentarea 
contractelor încheiate între viitorul contractant şi 
subcontractanţii nominalizaţi în ofertă.
Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi 
se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică.



Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul 
de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în oferta fără acceptul 
autorităţii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu 
trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau 
financiare iniţiale.

VI. PREZENTAREA OFERTEI 
VI.1 Limba de redactare a 
ofertei 

Limba română 
În cazul candidatilor/ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de 
altă naţionalitate decât cea română, documentele vor fi transmise 
în limba de origine, însoţite de o traducere autorizata si 
autentificata a acestora în limba română. In caz contrar oferta va 
fi considerata neconforma.

VI.2 Perioada de valabilitate a 
ofertei

Minim 90 zile de la data depunerii ofertelor
Ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabila pe toata 
perioada de valabilitate declarata
Orice oferta valabila pe o perioada mai mica decat perioada 
precizata anterior va fi declarata ca neconforma

VI.3) Garanţie de participare

Solicitat   X   Nesolicitat       □

Cuantumul garanţiei de participare:
Garanţia de participare este de : 9299 LEI
Perioada de valabilitate a garanţiei de participare: 90 zile.
Modul de constituire a garantiei pentru participare:
1) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare
emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de 
asigurări, care se prezintă în original, valabilă  pentru o perioadă 
de 90 de zile de la data deschiderii ofertelor. 
(conform modelului din sectiunea formulare-Formular 10)
2) prin depunerea unui ordin de plată, cu condiţia confirmării 
acesteia de către banca emitentă, până la data deschiderii 
ofertelor (în contul IBAN RO33TREZ2315005XXX000421 deschis la 
Trezoreria Municipiului Constanta), cod fiscal 7453157.
IMM-urile beneficiază de reducerea cu 50% a garanţiei de 
participare, în condiţiile prezentării unei declaraţii conform Legii 
nr. 346/2004.

Nota: Dovada constituirii garanţiei de participare va însoţi oferta, 
neintroducându-se în plicul exterior;
În orice situaţie, dovada constituirii garanţiei de participare 
trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi ora stabilite 
pentru pentru deschiderea ofertelor.
Autoritatea contractantă are dreptul de a reţine garanţia pentru  
participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci 
când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii:

 îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
 oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie 



garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a 
ofertei şi, oricum, nu mai târziu de 15 zile de la 
semnarea contractului;

 oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să 
semneze contractul de achiziţie publică în perioada de 
valabilitate a ofertei;

 Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
respinge contestaţia înaintată de ofertant, aplicându-
se prevederile art. 278^1 din OUG 34/2006 cu 
modificările şi completările ulterioare.

Garanţia de participare se va returna de către autoritatea
contractantă conform art. 88 din H.G. 925/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Notă:  Restituirea garanţiei de participare se va face în baza 
cererii depuse de către ofertant, la sediul autorităţii contractante, 
cu precizarea valorii de restituit, a contului şi băncii societăţii, 
precum şi a numărului şi denumirii procedurii.

VI.4. Modul de prezentare a 
propunerii tehnice

Propunerea tehnica va fi redactata conform cerintelor din 
Sectiunea II “Caietul de sarcini”. 

Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii produselor 
care urmeaza sa fie furnizate cu cerintele prevazute in Caietul de 
sarcini. 
Propunerea tehnică va conţine un comentariu, articol cu articol al 
tuturor specificaţiilor conţinute în caietul de sarcini, prin care se 
va demonstra corepondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile 
caietului de sarcini.
Propunerea tehnica se întocmeşte astfel încât procesul de 
evaluare şi informaţiile cuprinse în aceasta să permită 
identificarea facilă a corespondenţei cu specificaţiile tehnice 
minime din caietul de sarcini.

NOTA: 
Specificatiile, caracteristicile tehnice mentionate in Caietul de 
Sarcini reprezinta cerinte minimale.
Ofertele care nu vor intruni cerintele minime vor fi respinse, fiind 
considerate neconforme. 
Ofertele care nu se incadreaza strict in descrierea si conditiile 
impuse in prezentul Caiet de Sarcini, vor fi luate in considerare 
numai in situatia in care oferta respectiva presupune un nivel 
calitativ superior din punct de vedere al specificatiilor, 
caracteristicilor tehnice mentionate in Caietul de Sarcini.



VI.5. Modul de prezentare a 
propunerii financiare.

Se va completa  Formularul de oferta nr.11 cu valoarea totala in 
lei, fara TVA, care se va evidentia distinct .
Formularul de oferta va fi insotit de Formularul nr 12
Centralizator oferta.
Contractul va fi incheiat in lei .

VI.6. Modul de prezentare a 
ofertei

1.Transmiterea ofertelor:
-transmise prin poştă, la adresa autorităţii contractante din str. 
Bravilor ,Nr.1, Constanta  , Secretariat, de luni pana vineri intre 
orele 7:30-15:30.
sau 
-depuse direct la sediul autorităţii contractante din str. Bravilor,
Nr.1, Constanta, Secretariat, de luni pana vineri intre orele 7:30-
15:30.

NOTĂ: Riscurile transmiterii ofertei prin poştă, inclusiv forţa 
majoră, cad in sarcina operatorului economic.

NOTĂ: Ofertele depuse la o altă adresă a autoritatii contractante 
decât cea stabilită in documentaţia de atribuire, sau dupa 
expirarea datei limită, se consideră oferte intârziate şi se 
returnează nedeschise 

2. Mod de prezentare:
 Oferta va fi depusă într-un singur exemplar, in original.
 Ofertantul are obligaţia de a numerota si semna fiecare 

pagină a ofertei (documentele de calificare, propunerea 
tehnică, propunerea financiară), precum şi de a anexa un opis 
al documentelor prezentate, pentru fiecare plic.

3. Sigilarea si marcarea ofertei: 
 Documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea 

financiară se vor introduce în plicuri distincte, marcate 
corespunzător “DOCUMENTE DE CALIFICARE”, “PROPUNERE 
TEHNICĂ”, “PROPUNERE FINANCIARĂ”, şi cu menţionarea 
denumirii şi adresei ofertantului.

 Plicurile vor fi introduse apoi într-un plic exterior, închis 
corespunzător şi netransparent.

 Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autorităţii 
contractante, denumirea achiziţiei şi cu inscripţia “A NU SE 
DESCHIDE INAINTE DE DATA 03.10.2011 ORA LIMITĂ  11:00.” 

Oferta va fi însoţită de următoarele documente, astfel :
1. Scrisoarea de inaintare 
Ofertantul va trebui sa prezinte scrisoarea de inaintare in 



conformitate cu modelul anexat.
2. Imputernicirea 
Oferta trebuie sa fie insotita de imputernicirea scrisă, prin care 
reprezentantul imputernicit, in scris, este autorizat sa angajeze 
ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie 
publica; împuternicirea va fi insotita de copia dupa actul de 
identitate al persoanei imputernicite. 
3. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din 
O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
completată de reprezentantul legal. Declaraţia se va prezenta
„olograf”(scris integral de mână).
4. Garanţia de participare (dovada constituirii acesteia, în 
cuantumul prevăzut în documentaţie). 
5. Documentul care atestă faptul că ofertantul are statut de  

IMM (dacă este cazul).

NOTĂ: Scrisoarea de înaintare, împuternicirea, garanţia de 
participare, declaraţia privind neîncadrarea în prevederile art. 
69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările şi 
documentul privind statutul de IMM (dacă este cazul), vor însoţi 
oferta, neintroducându-se în plicul exterior.

VI. 7 Data limita de depunere a 
ofertelor

 Data limită pentru depunerea ofertelor 03.10.2011 ora limită 
09:00. 

Plicul exterior se va înregistra şi depune la sediul Serviciului de 
ambulanta Constanta din str. Bravilor ,Nr.1, Constanta , 
Secretariat, de luni pana vineri intre orele 7:30-15:30.

VI.8 Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei

 Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage 
oferta, numai înainte de data limită de depunere, respectiv, 
03.10.2011 ora limită 09:00 şi numai printr-o solicitare scrisă 
în acest sens.

 În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în 
oferta deja depusă, acesta are obligaţia de a asigura primirea 
şi înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea 
contractantă, până la data limită de depunere, respectiv,  
03.10.2011 ora limită  09:00.

Modificările trebuie prezentate în conformitate cu cerinţele pct. 
VI.6 din prezenta, cu amendamentul că, pe plicul exterior se va 
marca, în mod obligatoriu, şi inscripţia – MODIFICĂRI -.

VI.9 Deschiderea ofertelor Data, ora şi locul deschiderii ofertelor:
Data 03.11.2011 ora 11:00, la sediul Serviciului de Ambulanţă 
Judetean Constanta , Str. Bravilor,   Nr. 1, Constanta.

VI.10 Stabilirea ofertei 
câştigătoare 
   

Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare, 
dintre ofertele admisibile, pe baza aplicării criteriului pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică.
Evaluarea ofertelor se realizează prin compararea preţurilor 



fiecărei oferte admisibile.

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE 

VII.1. Preţul cel mai scăzut X

VII.2. Cea mai avantajoasă ofertă economică □

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU
VIII.1 Ajustarea preţului 
contractului 
DA □              NU X

Preţul contractului este ferm în lei şi rămâne neschimbat pe toată durata 
de derulare a contractului.

VIII.2. Garanţia de bună 
execuţie a contractului 
DA X                  NU □

Cuantumul garanţiei de bună execuţie reprezintă 5% din valoarea 
contractului subscvent fara TVA.
IMM-urile beneficiază de reducerea cu 50%  a garanţiei de bună 
execuţie.
Modalitatea de restituire a garanţiei de bună execuţie: 

Returnarea garanţiei de buna execuţie se va face conform art. 92, alin. 
(4) din H.G. 925/2006.

PRECIZĂRI FINALE:
Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate.
Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor 
prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură. 
Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu angajează din 
partea acesteia nici o răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau 
legale şi nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect.



    SECTIUNEA II

CAIET DE SARCINI

     PREVEDERI 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. Contine in mod obligatoriu, specificatii tehnice. 

Acestea definesc, dupa caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, 
siguranta in exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitatii, ambalare etichetare, 
marcare, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea. 

1. Obiectul procedurii:
Prestări servicii de reparare aparatură medicală, cod CPV: 50421000-2 (Servicii de reparare şi 

întreţinere a echipamentului medical).

    
DENUMIRE APARAT UM CANTITATEA
Defibrilator Schiller Fred Easy AED BUC 7
Defibrilator Fred BUC 7
Defibrilator Schiller Defigard 1002 BUC 4
Defibrilator Corpuls 3 BUC 26
Defibrilator Physio-Control Lifepack 15 BUC 2
Defibrilator Laerdal FR2 BUC 4
Defibrilator Laerdal Heart Start 4000 BUC 1
Defibrilator Cardiac Science AED BUC 3
Ventilator Savequick BUC 4
Ventilator Dräger Oxylog 2000 BUC 6
Ventilator Dräger Oxylog 2000 plus BUC 2
Aspirator  secretii Laerdal, Weinmann, Boscarol, Askir, V7 
plus, Hersill 

BUC 63

Injectomat Asena (Alaris) BUC 6
Injectomat Agilia (Fresenius Vial) BUC 33

Electrocardiograf Mindray DECG-03A BUC 7
Incalzitor solutii Spencer Heating Solution Bag / Sac BUC 4

Incalzitor solutii Biegler ESH04 BUC 33

Se vor asigura aparate de schimb identice sau echivalente, obligatoriu compatibile cu sistemele de fixare 
si de alimentare cu oxigen/gaze medicinale si curent electric, prezente pe sasiul unitatii de transport.



Garantia care va fi acordata pentru piese de schimb si manopera, va fi de cel putin 6 luni.

Obiectul procedurii îl constituie următoarele:
- Eliminarea defectelor echipamentelor, ori de câte ori achizitorul solicită acest lucru 

prestatorului. Prestatorul se obligă să intervină în max. 24h, la solicitarea achizitorului, pentru 
remedierea oricărei defecţiuni a unuia dintre aparatele ce fac obiectul contractului. 

- Prestatorul, in cazul imposibilitatii repararii imediate a aparatului constatat defect, pentru 
asigurarea functionarii mijlocului de interventie respectiv, se vor pune la dispozitia autoritatii 
contractante aparate de schimb identice sau echivalente, obligatoriu compatibile cu sistemele 
de fixare si sistemele de alimentare cu oxigen/gaze medicinale/curent electric, prezente pe 
sasiul mijlocului de interventie.

- Întocmirea, de către prestator, a constatărilor şi ofertelor de preţ pentru efectuarea lucrărilor 
de reparaţii prin înlocuiriea de piese de schimb, după următoarea procedură: 

Atunci când, se constată necesitatea înlocuirii anumitor piese, acest lucru va fi specificat în 
raportul de lucru, iar în baza acestuia va fi elaborată de către prestator scrisoarea prin care se comunică 
achizitorului, oficial, acest lucru, precum şi valoarea componentelor necesar a fi înlocuite. Pe baza 
acestei scrisori achizitorul va analiza şi dacă consideră oportun, va aproba efectuarea înlocuirii pieselor 
defecte, comunicând în scris acest lucru prestatorului. 

Se vor utiliza numai piese de schimb noi, certificate/omologate şi agreate de producător, 
corespunzător tipurilor de dispozitive medicale din dotarea beneficiarului, prezentându-se copie după 
factura originală de la primul distribuitor, sau direct de la producător şi Certificat de garanţie.

Garantia ce va fi acordata este:
- cea a produsului nou, daca inlocuirea a implicat un intreg element complet al aparatului 

medical (un modul autonom cu toate componentele sale, mai putin consumabilele/accesoriile, in 
integritatea sa , fara a necesita interventia tehnica in interiorul acestuia)

- 6 luni pentru piesele/subansanblurile de schimb
- 6 luni pentru manopera

În cazul defectarii reperelor inlociute, survenite in perioada de garanţie a acestora, prestatorul 
are obligaţia de a furniza gratuit piesele de schimb şi subansamblurile care se defectează. 

Se va completa o declaratie pe proprie raspundere privind respectarea conditiilor de munca si 
protectia muncii.

 Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract, cu profesionalism si 
promptitudine cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica, 
sa respecte conditiile de munca si protectia muncii.

 Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele in vigoare si prescriptiile 
tehnice ale producatorului aparaturii, astfel incat sa se asigure functionalitatea la parametrii 
nominali si in conditii de siguranta a aparatelor medicale.

 Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura personal 
specializat, materiale, instalatiile si echipamentele cerute prevazute in contract.

 Pretul ofertat exprimat in lei ( RON ) , va ramane neschimbat pe toata perioada de derulare a 
contractului conform Legii 386/2003.

 Indeplinirea tuturor serviciilor descrise  mai sus constituie conditia minima de calificare a 
ofertantilor.



NECESAR ESTIMAT

APARATURA MEDICALA DENUMIRE PIESE

CANTITATE 
MINIMA 
ESTIMATA

CANTITATE 
MAXIMA 
ESTIMATA

Defibrilator Schiller Fred Easy 
AED - 7 BUC

Mother board CPU 1 1
Deffcontrol 1 1
Modul sursa 1 1
Acumulator Schiller 
12v/650mAh Ni-Cd

1
2

Defibrilator Fred -  7 BUC

Placa de baza CPU 1 1
Modul EKG 1 1
Modul preamplificator EKG 1 1
Modul deffcontrol 1 1
Modul incarcare 1 1
Inlocuire display 1 1
Acumulatori 1 2
Cablu monitorizare 1 2
Modul SPO2 1 1

Defibrilator Schiller Defigard 
1002 - 2 BUC

Modul procesor CPU 1 1
Modul EKG 1 1
Modul SPO2 1 1
Modul preamplificare EKG 1 1
Modul NIBP 1 1
Modul incarcare 1 1
Modul Deffcontrol 1 1
Inlocuire display 1 1
Acumulatori 1 1
Cablu monitorizare 1 1
Cablu ECG (10fire) 1 1
Cablu alimentare 12V 1 2

Defibrilator Corpulus 3 - 26 BUC

Mother board CPU 1 1



Display controller 1 1
Inlocuire display 1 1
Modul capnograf 1 1
Modul sursa generala 1 1
Modul deffcontrol 1 1
Modul EKG 1 1
Modul SPO2 1 1
Inlocuire printer 1 1
Acumulatori 7,4V/4400mAh/Li-
Ion

1
3

Cablu monitorizare 1 3
Cablu ECG 4 derivatii 1 3
Cablu ECG 6 derivatii 
precordiale

1
3

Card 1GB 1 1
Modul NIBP (TA) 1 1
Modul temperatura 1 1
Suport fixare perete cu 
alimentare 12V

1
1

Defibrilator Physio-Control 
Lifepack 15 - 2 BUC

Mother board CPU 1 1
Display controller 1 1
Inlocuire display 1 1
Modul capnograf 1 1
Modul sursa generala 1 1
Modul deffcontrol 1 1
Modul EKG 1 1
Modul SpO2 1 1
Acumulator 11,1V/5,7Ah Li-ion 1

1
Cablu ECG 12 conectori 1 1
Cablu Extensie ECG 4 conectori 1

1
Cablu Extensie ECG 6 conectori 
precordiali

1
1

Cablu extensie SpO2 1 1
Senzor SpO2 1 2
Modul NIBP (TA) 1 1

Defibrilator Laerdal FR2 - 4 BUC



Modul CPU 1 1
Modul deffcontrol 1 1
Acumulator 1 2
Cablu monitorizare 1 2

Defibrilator Laerdal Heart Start 
4000 -1 BUC

Modul SPO2 1 1
Modul EKG 1 1
Modul preamplificare EKG 1 1
Inlocuire display 1 1
Acumulator 1 1
Cablu monitorizare 1 1

Defibrilator Cardiac Science 
AED -3 BUC

Mother board CPU 1 1
Deffcontrol 1 1
Modul sursa 1 1
Acumulator PowerHeart AED G3 
1- LiSO2

1
2

Ventilator Savequick - 4 BUC

Modul procesor CPU 1 1
Modul servovalva mecanica 1 1
Racorduri 1 1

Ventilator Dräger Oxylog 2000

Modul procesor CPU 1 1
Modul servovalva mecanica 1 1
Racorduri 1 1
Suport de perete 1 1
Sistem de transport 1 1

Ventilator Dräger Oxylog 2000 
plus - 2 BUC

Modul procesor CPU 1 1
Modul servovalva mecanica 1 1
Racorduri 1 1
Suport de perete 1 1
Sistem de transport 1 1



Aspirator  secretii Laerdal, 
Weinmann, Boscarol, Askir, V7 
plus, Hersill -63 BUC

Modul sursa 1 3
Pompa aspiratie 1 3
Vas colector reutilizabil 1 2
Capac vas colector 1 2
Racorduri flexibile 1 5
Manometru 1 4
Filtre 1 5
Cablu alimentare/incarcare 1 10
Suport de perete 1 2
Acumulator 1 10

Injectomat Asena (Alaris) - 6 
BUC

Modul CPU 1 1
Pompa infuzie 1 1
Acumulator 1 2
Adaptor incarcare 12 V 1 2
Sistem de fixare injectomat 1 1

Injectomat Agilia (Fresenius 
Vial)- 33 BUC

Agilia (Fresenius Vial)

Modul CPU 1 1
Pompa Infuzie 1 1
Acumulator 
6V/1800mAh/Ni/Mh

1
5

Adaptor incarcare 12 V 1 3
Sistem de fixare injectomat 1 2

Electrocardiograf Mindray 
DECG-03A -7 BUC

Acumulator 
14,4V/1,6Ah/Lithium

1
3

Cablu ECG 12 conectori 1 2
Cablu alimentare/incarcare 1 5
Rola presoare printer 1 2

Incalzitor solutii Spencer 
Heating Solution Bag / Sac -4 
BUC

Incarcator auto 12V 1 2



Rezervor de aer cu furtun 1 1
Manometru cu conexiune 
laterala (0-300mmHG)

1
2

Para umflare 1 3
Folie de incalzire cu senzor de 
temperatura

1
2

Incalzitor solutii Biegler ESH04 -
33 BUC

Incarcator auto 12V 1 4
Conector magnetic cablu ESH 04 1

2
Placa circuit PCB 1 1
Baterie reincarcabila (lithium 
ion)

1
2

Rezervor de aer cu furtun 1 2
manometru cu conexiune 
laterala (0-300mmHG)

1
2

Para umflare 1 3
Geanta - parte exterioara 1 2
Geanta - parte interioara 
completa

1
1

Tastatura folie 1 2
Folie de incalzire cu senzor de 
temperatura

1
1

INTOCMIT,
As.Sef  Florea Rodica



SECTIUNE III

FORMULARE

Formular 1 
        Operator economic
    _________________________
        (denumirea/numele)

DECLARATIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

    1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ...................... (denumirea operatorului economic), declar 
pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru 
atribuirea contractului de achizitie publica ............... (se mentioneaza procedura), avand ca obiect 
................. (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de ....... (zi/luna/an), 
organizata de ....................... (denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta:
    [ ] in nume propriu;
    [ ] ca asociat in cadrul asociatiei ..............................;
    [ ] ca subcontractant al .........................................;
    (Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
    2. Subsemnatul declar ca:
    [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;
    [ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa.
    (Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
    3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari in 
prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie 
publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie 
publica.
    4. De asemenea, 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.
    5. 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.



         Operator economic,
                                                                       ........................
                                                                 (semnatura autorizata)

Formular 2

CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai 
..............................................................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de 
achiziţie publică organizată de ……….............................................., în calitate de autoritate 
contractantă, cu nr. .......................... din data de ........................, certific/certificăm prin prezenta că 
informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

    II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ……………................................, următoarele:
    1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;

    2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care 
cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;

    3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta 
de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;

    4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta 
decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi 
proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

    5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără 
a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

    6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte 
preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva 
procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu 
obiectul respectivei proceduri;

    7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte 
calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

    8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte 
de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.



    III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în 
prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.
                      Ofertant,                  Data……………..
                …………...............
      Reprezentant / Reprezentanţi legali
                      (semnături)

                                                                                        Formular  3 
OPERATOR ECONOMIC
  ____________________
           (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 
_____________________________________________________________________, 
                                                                    (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de 
fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 18o din Ordonanţa de urgenţa 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, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost 
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei 
organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani. 

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de 
operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu 
depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte. 

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 dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .
                                                (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

    Data completării ......................

Operator economic,

_________________



(semnatura autorizată)

                                   Formular  4
OPERATOR ECONOMIC
  _____________________
     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul(a)....................................................................................... [se insereaza numele 
operatorului economic-peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de 
......................................... [ se menţionează procedura] pentru achizitia de 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................... [se inserează, după caz, denumirea podusului, 
seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............................. [se inserează data], organizată de 
.......................................................................................... [se inserează numele autorităţii 
contractante],declar pe proprie răspundere că:

a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul -sindic;

b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale 
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată.................

c) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale în         relaţia cu 
beneficiarii si nu au fost situaţii in care, datorită neîndeplinirii sau îndeplinirii in mod defectuos a 
obligaţiilor contractuale, din motive imputabile nouă, să producă grave prejudicii beneficiarului; 
d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie 
profesională.
e) nu am prezentat informaţii false şi nu voi refuza prezentarea informaţiilor solicitate de către 
autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 
documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.



Data:...................................
                                                      Operator economic,

                                            ………………………….  
                                                  (semnatura autorizată )

Formular 5

OPERATOR ECONOMIC                                  
  _____________________
     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii 

   I. Date de identificare a întreprinderii
   Denumirea întreprinderii
   ……………………………………………………………………………………………………
   Adresa sediului social
   ……………………………………………………………………………………………………
   Cod unic de înregistrare
   ……………………………………………………………………………………………………
   Numele şi funcţia
   ……………………………………………………………………………………………………
           (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)

   II. Tipul întreprinderii
Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:

   [ ] Întreprindere autonomă. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia 
economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr.2.
   [ ] Întreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate 
conform anexei nr.2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
   [ ] Întreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate 
conform anexei nr.2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.  

   III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1

   Exerciţiul financiar de referinţă2

Numărul mediu anual de 
salariaţi

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

Active totale (mii lei/mii Euro)



Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări 
care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, 
întreprindere mică, mijlocie sau mare).
? Nu
? Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)

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

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

Data întocmirii ....................................                                Nume, prenume....................................
Semnătura ..........................................                                 Funcţie..................................…………
   ___________ 
   1 Datele sunt calculate în conformitate cu Art.6 din Legea 346/2004, modificată şi completată prin OG 
27/2006. 
   2 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. 



Formular 6

CANDIDATUL/OFERTANTUL
  _____________________
     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE 
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR CONTRACTE SIMILARE

ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................................................... 
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 
verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. 
(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu 
activitatea noastră.

Operator economic ofertant,
................................................
  (semnătura autorizată)

                                                                       L.S.



Anexa la Formular 6

Operator economic ofertant,
................................................

(semnătura autorizată)

L.S.

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau 
contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului.

Nr. 
crt.

Obiect 
contract

CPV Denumirea/numele 
beneficiarului/

clientului
Adresa

Calitatea 
prestatorului

*) 

Preţul total 
al

contractului 

Procent 
îndeplinit de 
furnizor (%)

Perioada de 
derulare a 

contractului 
**)

1 2 3 4 5 6 8

1

2

.....



                                                            Formular 7

OPERATOR ECONOMIC
  _____________________
     (denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI
ANGAJAT SI AL CADRELOR DE CONDUCERE

SubsemnatuI, reprezentant imputernicit al......................................................
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate 
in tabelul de mai jos sunt reale.
SubsemnatuI declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptui 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.
SubsemnatuI autorizez prin prezenta orice institute, societate comerciala, banca, alte persoane juridice 
sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai......................................................... cu
                                                                                        (denumirea si adresa autoritatii contractante)
privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
Prezenta declaratie este valabila pana la data de ...................................

(se precizeaza data expirarii
perioadei de valabilitate a ofertei)

Anul1 Anul2 Anul 3
Personal    angajat

Din care personal de conducere

Data completarii

                                                                                                                          Operator economic                                                      
                          (semnatura autorizată)



                        Formular 8
OPERATOR ECONOMIC
  _____________________
     (denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND UTILAJE, INSTALAŢII,  ECHIPAMENTE TEHNICE AFLATE ÎN DOTAREA 
OFERTANTULUI PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZATOARE A ACORDULUI CADRU DE      REPARARE 

APARATURĂ MEDICALĂ

SubsemnatuI, reprezentant Imputernicit al.........................................................
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals In acte publice, ca datele prezentate 
in tabelul anexat sunt reale.
De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptui 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 ..............................................cu privire la 
orice aspect tehnic si financiar (denumirea si adresa autoritatii contractante)in legatura cu activitatea 
noastra.
Prezenta declaratie este valabila pana la data de ..............................................

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

LISTA
cuprinzând cantitătile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice

Nr.crt. Denumire 
utilaj/echipament/instalaţie

U.M. Cantitate Forma de deţinere
Proprietate În chirie

1.
2.

Data completării Operator economic,
...................... .................................

                                                                             (semnătură autorizată)



Formular 9

OPERATOR ECONOMIC
  _____________________
     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE 
SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al.................................................................................., 
                                                                    (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate 
în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor 
din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
.......................................................................... 
                    (denumirea şi adresa autoritaţii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………………………………......
                                               (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Nr. 
Crt.

Denumire subcontractant Partea/părţile din 
contract ce urmează a fi 

subcontractante

Acord subcontractor cu 
specimen de semnatură

   
Data completării Operator economic,
...................... .................................

                                                                             (semnătură autorizată



Formular 10

                                                                                                                      
  BANCA
......................................
(denumire, sediu, telefon, fax)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ NR. ____________
pentru participarea cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie

În cazul în care ofertantul ………………………………………………………… a înaintat 
.....................................oferta sa, datată ……………, în vederea participării la procedura de atribuire a 
contractului de achiziţie de ……………………………., vă facem cunoscut că noi ………………………… garantăm în 
favoarea ................................., pentru suma de ……………………………, sumă pe care ne angajăm să o plătim 
la prima dumneavoastră cerere scrisă şi fără altă procedură, în cazul în care ofertantul se află într-una 
dintre situaţiile următoare:
- revocă oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
- fiind declarat câştigătorul procedurii, refuză să semneze contractul în termenul stabilit;
- fiind declarat câştigătorul procedurii, nu constituie garanţia de bună execuţie a contractului; 

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ………………… şi devine nulă în cazul neacceptării ofertei 
depuse sau dacă contractul a fost încheiat de un alt ofertant.

Valabilitatea garanţiei poate fi extinsă, în cazul în care este necesar, la solicitarea 
...................................................................., cu acordul prealabil al ofertantului.

Dacă până la expirarea termenului de valabilitate al scrisorii de garanţie, nu s-a primit la ghişeele 
băncii, din partea ......................................................................... nici o cerere scrisă de executare, în 
strictă conformitate cu termenii şi condiţiile specificate mai sus, această scrisoare de garanţie bancară 
devine, în mod automat, nulă şi neavenită, indiferent dacă este sau nu restituită.

__________________________
(denumirea băncii)

Director,



Formular  11

OPERATOR ECONOMIC
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către: 

1. Exminând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
____________________________________________ (denumirea/numele ofertantului),
Ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, 
să prestăm Servicii de reparatii aparatură medicală, pentru suma de 
______________________________________ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), 
plătibilă după recepţia serviciilor, în rate lunare sau trimestriale (se elimină opţiunile neaplicabile), la care 
se adaugă taxa pe valoare adăugată în valoare de ____________________ (suma în litere şi în cifre.)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile 
în graficul de timp anexat.

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. Până la închierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi.

5. Precizăm că:

|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar “alternativă”;
|_| nu depunem ofertă alternativă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

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

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai bun preţsau orice altă ofertă pe 
care o puteţi primi.

Data completării: ……………

Numele, prenumele: ………………………………
Semnătura ………………………… în calitate de ………………………………………………, autorizat să semnez oferta 
pentru şi în numele …………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… (denumire ofertant).



Formular nr. 12

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 

Debumire aparat Denumire piesa de schimb Necesar 
estimat

Preţ 
unitar

(lei)

Valoarea 
totală

piese de 
schimb (lei)

Manoperă de 
înlocuire 

(ore, pentru o 
bucata)

Tarif orar
(lei/ora)

Valoare totală 
manoperă 
pentru o 

bucata (lei)

Valoare 
totală 

manope
ră

(lei)
1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 7 8 =6 x7 9 = 8 

x3
Defibrilator Schiller 
Fred Easy AED 

Mother board CPU 1
Deffcontrol 1
Modul sursa 1
Acumulator Schiller 12v/650mAh Ni-
Cd 2

Defibrilator Fred 
Placa de baza CPU 1
Modul EKG 1
Modul preamplificator EKG 1
Modul deffcontrol 1
Modul incarcare 1
Inlocuire display 1
Acumulatori 2
Cablu monitorizare 2
Modul SPO2 1



Defibrilator Schiller 
Defigard 1002 

Modul procesor CPU 1
Modul EKG 1
Modul SPO2 1
Modul preamplificare EKG 1
Modul NIBP 1
Modul incarcare 1
Modul Deffcontrol 1
Inlocuire display 1
Acumulatori 1
Cablu monitorizare 1
Cablu ECG (10fire) 1
Cablu alimentare 12V 2

Defibrilator 
Corpulus 3 

Mother board CPU 1
Display controller 1
Inlocuire display 1
Modul capnograf 1
Modul sursa generala 1
Modul deffcontrol 1
Modul EKG 1
Modul SPO2 1
Inlocuire printer 1
Acumulatori 7,4V/4400mAh/Li-Ion 3
Cablu monitorizare 3
Cablu ECG 4 derivatii 3
Cablu ECG 6 derivatii precordiale 3
Card 1GB 1
Modul NIBP (TA) 1
Modul temperatura 1
Suport fixare perete cu alimentare 1



12V
Defibrilator Physio-
Control Lifepack 15 

Mother board CPU 1
Display controller 1
Inlocuire display 1
Modul capnograf 1
Modul sursa generala 1
Modul deffcontrol 1
Modul EKG 1
Modul SpO2 1
Acumulator 11,1V/5,7Ah Li-ion 1
Cablu ECG 12 conectori 1
Cablu Extensie ECG 4 conectori 1
Cablu Extensie ECG 6 conectori 
precordiali 1
Cablu extensie SpO2 1
Senzor SpO2 2
Modul NIBP (TA) 1

Defibrilator Laerdal 
FR2 

Modul CPU 1
Modul deffcontrol 1
Acumulator 2
Cablu monitorizare 2

Defibrilator Laerdal 
Heart Start 4000 

Modul SPO2 1
Modul EKG 1
Modul preamplificare EKG 1
Inlocuire display 1
Acumulator 1
Cablu monitorizare 1



Defibrilator Cardiac 
Science AED 

Mother board CPU 1
Deffcontrol 1
Modul sursa 1
Acumulator PowerHeart AED G3 1-
LiSO2 2

Ventilator 
Savequick 

Modul procesor CPU 1
Modul servovalva mecanica 1
Racorduri 1

Ventilator Dräger 
Oxylog 2000

Modul procesor CPU 1
Modul servovalva mecanica 1
Racorduri 1
Suport de perete 1
Sistem de transport 1

Ventilator Dräger 
Oxylog 2000 plus 

Modul procesor CPU 1
Modul servovalva mecanica 1
Racorduri 1
Suport de perete 1
Sistem de transport 1

Aspirator  secretii 
Laerdal, Weinmann, 
Boscarol, Askir, V7 
plus, Hersill 

Modul sursa 3
Pompa aspiratie 3
Vas colector reutilizabil 2



Capac vas colector 2
Racorduri flexibile 5
Manometru 4
Filtre 5
Cablu alimentare/incarcare 10
Suport de perete 2
Acumulator 10

Injectomat Asena 
(Alaris) 

Modul CPU 1
Pompa infuzie 1
Acumulator 2
Adaptor incarcare 12 V 2
Sistem de fixare injectomat 1

Injectomat Agilia 
(Fresenius Vial)

Agilia (Fresenius Vial)

Modul CPU 1
Pompa Infuzie 1
Acumulator 6V/1800mAh/Ni/Mh 5
Adaptor incarcare 12 V 3
Sistem de fixare injectomat 2

Electrocardiograf 
Mindray DECG-03A 

Acumulator 14,4V/1,6Ah/Lithium 3
Cablu ECG 12 conectori 2
Cablu alimentare/incarcare 5
Rola presoare printer 2

Incalzitor solutii 
Spencer Heating 
Solution Bag / Sac 

Incarcator auto 12V 2
Rezervor de aer cu furtun 1
Manometru cu conexiune laterala (0- 2



Valoarea ofertei** este de ................................... lei fara TVA 

NOTA: * Totalul se va completa pentru coloanele 4,5,8 si 9.
  ** Suma rezultata din adunarea celor doua coloane  (total 5 + total 9) va reprezenta valoarea ofertei

                                                            Ofertant,
                             ......................

     (semnatura autorizata)

300mmHG)
Para umflare 3
Folie de incalzire cu senzor de 
temperatura 2

Incalzitor solutii 
Biegler ESH04

Incarcator auto 12V 4
Conector magnetic cablu ESH 04 2
Placa circuit PCB 1
Baterie reincarcabila (lithium ion) 2
Rezervor de aer cu furtun 2
manometru cu conexiune laterala (0-
300mmHG) 2
Para umflare 3
Geanta - parte exterioara 2
Geanta - parte interioara completa 1
Tastatura folie 2
Folie de incalzire cu senzor de 
temperatura 1
TOTAL*



                                                       Acord – cadru de servicii                                 Formular nr. 13
nr.______________data_______________

1.Părţile acordului-cadru
În temeiul Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, 

a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările 
şi completările ulterioare, a intervenit prezentul acord-cadru

între
SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN  CONSTANTA cu sediul in, Constanta, str. Bravilor, nr. 1, judetul 
Constanta,  telefon / fax 0241/623913, cod fiscal 7453157, cont de virament nr. 
RO25TREZ2315041XXX000608 deschis la Trezoreria  Municipiului  Constanta, reprezentată prin Manager 
General, DR.Vasile Popescu,  în calitate de promitent-achizitor, pe de o parte,

şi 
……... ................ ........................... ……………. denumirea operatorului economic, adresă 
................................................................., telefon/fax ............................................., număr de 
înmatriculare ...................................., cod fiscal ........................., cont (trezorerie, bancă) 
.................................................reprezentatăprin .....................denumireaconducătorului), funcţia
........................................, în calitate de promitent prestator/ promitenţi prestatori, pe de altă parte.

2. Scopul acordului cadru 
2.1 – Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/ condiţiilor esenţiale care vor guverna 
contractele de prestări servicii ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord.
2.2 – Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect prestarea categoriilor de servicii din la prezentul 
acord-cadru.

3. Durata acordului- cadru
3.1 - Durata prezentului acord-cadru este de un an, adică de la__________________până la.................

4. Preţul unitar al serviciilor
4 .1 – Preţul unitar al serviciilor este cel inclus de promitentul prestator în propunerea financiară adica 
de......................, pe baza acestuia se va determina pretul fiecarui contract subsecvent.

5. Ajustarea preţului 
5.1 - Preţul nu se ajustează, va ramane ferm pe toata durata acordului cadru. 

6. Cantitatea previzionată
6.1 - Cantitatea previzionata de servicii ce urmează a fi prestate în baza contractelor subsecvente este 
prevăzută în in documentatia de atribuire.

7. Obligaţiile promitentului- prestator 
7.1 - Promitentul-prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte cel puţin calitatea prevăzută în 
propunerea tehnică, anexă la prezentul acord-cadru.
7.2 - Promitentul-prestator se obligă să presteze serviciile astfel cum au fost prevăzute în acordul –
cadru, ori de câte ori autoritatea solicită acest lucru.
7.3 – Promitentul-prestator se obligă să despăgubească promitentul -achizitor împotriva oricăror:



a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite 
pentru sau în legatură cu serviciile prestate, şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel 
de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
7.4 - Promitentul-prestator se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul 
acord-cadru.
7.5 – Dacă pe parcursul derulării prezentului acord cadru se vor înregistra reduceri ale preţurilor în 

legătură cu serviciile ce fac obiectul acordului cadru, promitentul prestator se obligă să notifice 
achizitorul, părţile urmând a conveni ajustarea preţului iniţial. 

8. Obligaţiile promitentului–achizitor 
8.1 - Promitentul-achizitor se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator în termenul convenit, 
respectiv 90 zile.
Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
8.2 - Promitentul-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură 
de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze servicii care fac obiectul prezentului acord-cadru, 
cu excepţia cazului în care promitentul prestator declară că nu mai are capacitatea de a răspunde 
solicitărilor.
8.3 - Promitentul-achizitor este îndreptăţit să iniţieze o procedură de atribuire, atunci când valoarea 
estimată a contractului subsecvent pe care intenţionează să îl atribuie, cumulată cu suma contractelor 
subsecvente atribuite anterior, depăşeşte o valoare pentru care prevederile legale impun obligaţii în 
raport cu anumite praguri valorice.

9. Comunicări
9.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie 
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
9.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.

10. Documentele acordului cadru:
a) propunerea tehnică
b)propunerea financiară
c) caietul de sarcini
d)alte anexe, după caz (lista preţurilor unitare; lista cantităţilor de produse, contractele de asociere 
legalizate ; contractele de subcontractare; acte adiţionale

11.Garanţia de bună execuţie a contractului
11.1 – Promitentul-prestator se obligă să constituie garanţia de bună execuţie în cuantum de 5% din 
valoarea fara TVA a contractului subsecvent.
11.2 – Promitentul- achizitor are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă asiguratorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător 
obligaţiile asumate prin prezentul contract, incepand cu a 5 a zi lucratoare  sesizarii acestora de catre SAJ 
Constanta. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, autoritatea contractanta 
are obligaţia de a notifica acest lucru celeilalte parti contractante, precizând totodată obligaţiile care nu 
au fost respectate. 



11.4 – Totodata, acesta se  obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la 
îndeplinirea obligaţiilor asumate. 
11.5 – Promitentul achizitor se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi, după caz, să emită 
ordinul de începere a contractului numai după ce promitentul prestator a facut dovada constituirii 
garanţiei de bună execuţie.

12. Încetarea acordului cadru
12.1 - (1) Prezentul acord cadru încetează de drept:
a. prin ajungerea la termen
b. prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaţii de aplicare a unor proceduri în 
raport cu anumite praguri valorice
(2)Acordul cadru poate înceta şi în următoarele cazuri:

a. prin acordul de voinţă al părţilor ;
b. nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul acord – cadru, de către una dintre parti culpabil si 
repetat da dreptul prtii lezate de a considera contracul reziliat de drept fara a mai fi necesara punerea in 
intarziere si fara orice alta formalitate prealabila si dreprul de a pretinde plata de daune si interese.

13. Litigii
Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acord- cadru se 

vor soluţiona pe cale amiabilă. In cazul in care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi deduse spre 
solutionare instantelor competente.

Părţile au convenit să încheie azi .............. prezentul acord-cadru, în trei exemplare

Promitent-achizitor, Promitent-prestator,

SERVICIUL DE AMBULANTA        
JUDETEAN CONSTANTA      
                                         
MANAGER GENERAL,                                                           
Dr. POPESCU  VASILE    
                                     
Director Economic,
Ec. Hariton Florenta

Compartiment Achizitii,
Ec. Gula Nicoleta



                                                   CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICII                        Formular nr. 14
nr.______________data_______________

1. Părţile contractului subsecvent
În temeiul Acordului Cadru nr....................din data de ...................., a intervenit prezentul 

contract subsecvent, încheiat 

între
SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN  CONSTANTA cu sediul in, Constanta, str. Bravilor, nr. 1, judetul 
Constanta,  telefon/fax 0241/623913, cod fiscal 7453157, cont de virament nr. 
RO25TREZ2315041XXX000608 deschis la Trezoreria  Municipiului  Constanta, reprezentată prin Manager 
General, DR.Vasile Popescu, în calitate de achizitor, pe de o parte,

şi 
........................... ……………. (denumirea operatorului economic) adresă 
....................................telefon/fax........................................... număr de înmatriculare .........................cod 
fiscal................................... cont (trezorerie, bancă) ..........................................reprezentată prin 
............................................ (denumirea conducătorului), funcţia ..................................... în calitate de 
prestator,
pe de altă parte.

Clauze obligatorii

2. Obiectul şi preţul contractului
2.1. - Prestatorul se obligă să să presteze servicii de repartii aparatura medicala ......................în 
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
2.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de 
Servicii de repartii aparatura medicala.
                                               
2.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil 
prestatorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei, din care T.V.A. ........... lei.

3. Durata contractului
3.1 - Durata prezentului contract este de ….. luni, adică de la data de ……..............până la data 
de......................

4. Executarea contractului 
4.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, la data de

5. Documentele contractului
5.1 - Documentele contractului sunt:

1. propunerea tehnică 
2. propunerea financiară
3. angajamentul ferm privind susţinerea de către un terţ, după caz
4. certificatele de calitate, după caz
5. garanţia de bună execuţie, 



6. caietul de sarcini

6. Obligaţiile principale ale prestatorului
6.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în 
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate.
6.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate în 
propunerea tehnică, anexă la contract.
6.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în 
propunerea tehnică.
6.4 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 
folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi
ii)daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel 
de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

7. Obligaţiile principale ale achizitorului
7.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate. 
7.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.
7.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în 90 de zile de la data de emitere a facturii 
de către acesta. 
7.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 90 zile, prestatorul are dreptul de a sista 
prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în 
cel mai scurt timp posibil.

8. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
8.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin 
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală  de 0,05% din preţul contractului.

8.2 - În cazul în care achizitorul din vina sa  exclusiva nu onorează facturile în termen de 90 de zile, atunci 
acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală  de 0,05% din plata 
neefectuată. Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta fiind unitate sanitara publica finantata exclusiv 
din fondul de asigurari sociale de sanatate pe baza contractului incheiat cu Casa Judeteana de Asigurari 
de Sanatate, prin nefinantare, obligatiile de plata rezultate din contractele incheiate sa fie executate in 
conditii optime, constituie caz fortuit si il exonereaza de raspundere nefiind culpa exclusiva.
8.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea 
contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
8.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această 
denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În 
acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice



9. Garanţia de bună execuţie a contractului
9.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5%, 
pentru perioada de …… şi, oricum, înainte de începerea execuţiei contractului
9.2 - 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. 
9.3 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 de la îndeplinirea 
obligaţiilor asumate.

10. Alte responsabilităţi ale prestatorului
10.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, 
instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi 
pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate 
deduce în mod rezonabil din contract. 
10.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru:
-  ducerea la indeplinire a dispozitiilor legale ce reglementeaza sanatatea si securitatea in munca
-  execuţia serviciilor în conformitate cu caietul de sarcini. 
- este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de 
calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 

11. Alte responsabilităţi ale achizitorului
11.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 
acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

12. Recepţie şi verificări 
12.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 
lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini. 
12.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are 
obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest 
scop.

13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la 
primirea ordinului de începere a contractului. 
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 
exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.

13.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a 
fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de 
părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.



(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 
contractului de către prestator,

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a 
acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional. 
13.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are 
obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorul. Modificarea datei/perioadelor de prestare 
asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
13.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului de 
0,5% pe zile de intarziere calculate  din urmatoarea zi a executarii termenului cu care a fost prelungit. 

14. Ajustarea preţului contractului
14.1 - Preţul nu se ajustează, va ramane neschimbat pe toata durata contractului

15. Subcontractanţi
15.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte 
cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
15.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu 
subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 
aceştia se constituie în anexe la contract.
15.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea 
sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din contract.
15.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa 
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată 
achizitorului.

16. Forţa majoră
16.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
16.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
16.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
16.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în 
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor.
16.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.



16.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna 
din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

17. Soluţionarea litigiilor
17.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea contractului.
17.2 – Dacă achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, 
partile pot sa se adresze instantelor competente din raza teritoriala unde isi are  sediul achizitorul. 

18. Limba care guvernează contractul
18.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

19. Comunicări
19.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
19.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.

20. Legea aplicabilă contractului
20.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în trei exemplare.

   
Achizitor, Prestator,

SERVICIUL DE AMBULANTA        
JUDETEAN CONSTANTA      
                                         



Formular  15

  Ofertantul                                                                                     Inregistrat la sediul autoritatii contractante
____________                                                                                     nr ____________/___ ___ 2011
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre _____________________________________________________
             (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind aplicarea procedurii pentru atribuirea 
contractului
               ______________________________________
                  (denumirea contractului de achizitie publica)

noi ___________________________ va transmitem alaturat urmatoarele:
                 (denumirea/numele ofertantului)

1.Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original 
a). oferta;
b). documente care insotesc oferta.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii 

                                                                                               Cu stima,

                                                                                      Operator economic,
                                                                                      ________________
                                                                                     (semnatura autorizata)

                                                                                                                         



Formular 16

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa ………………………………………………………………, cu sediul în 
……………………………………………………………………………………………, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. 
………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, reprezentată legal prin …………………………………, în 
calitate de ………………………………………………, împuternicim prin prezenta pe ……………………………………………, 
domiciliat în ……………………………… …………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, 
CNP …………………………, eliberat de …………………………, la data de …………, având funcţia de 
……………………………………………, să ne reprezinte la procedura _______________________ , organizată de 
Serviciul de Ambulanţă  Judeteana Constanta în scopul atribuirii contractului de 
…………………………………………………… - autoritate contractantă …………………………………………………………………… 
.

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la 

prezenta procedură;
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul 

şi/sau în urma desfăşurării procedurii.
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia în timpul desfăşurării procedurii.
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei 
cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite 
(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

    Data Denumirea mandantului
S.C. …………………………………

                                                                        reprezentată legal prin
                                                ___________________________

(Nume, prenume)

___________________________
(Funcţie)



                                 Formular 17  - Angajament Terţ susţinător financiar

Terţ susţinător financiar
..........................
(denumirea)                                                            ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, .................................................................(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................
(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), 
având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, 
necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru 
îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei 
prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea 
contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care 
au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia 
.......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de 
.................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară 
pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că 
înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate 
de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică şi 
pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit 
susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la 
invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune. 

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să 
renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de 
autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar 
putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod 
necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să 
răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor 
prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.186 
alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii 
contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din 
susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării, Terţ susţinător,
                     (semnătură autorizată)



Formular 18  ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională 
Terţ susţinător
..........................
(denumirea) ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnica si profesională
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ..............................................(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului 
de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul 
înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, 
necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori 
economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a 
tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie 
publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu 
excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia 
.......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau 
profesionale de ................................................ ..................................................................necesară pentru 
îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că 
înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea 
oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori 
economici), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire 
operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională 
conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului 
de diviziune sau discuţiune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem 
să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de 
autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea 
conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător 
a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că 
înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării 
obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190 
alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii 
contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din 
susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea
ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici).

Data completării, Terţ susţinător,
........................... .....................

    (semnătură autorizată)



                         Formular  19  Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional

Terţ susţinător tehnic şi profesional
..........................
(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător tehnic si 
profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că 
datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de 
conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de achiziţie 
publică.................................................... sunt reale.

LISTA
privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv

alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

Anul 1 Anul 2 Anul 3
Personal angajat
Din care personal de conducere
Personal efectiv alocat pentru 
îndeplinirea contractului
Din care personal de conducere 
efectiv alocat pentru 
îndeplinirea contractului

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale personalului care va fi alocat 
efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile 
tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor 
din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........... (denumirea şi adresa 
autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi 
profesională oferită .............................................. ....................................(denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării, Terţ susţinător,
(semnătură autorizată)

                   


