Nr. 4394 din 07.11.2013

Manager ,
Dr. Scurtu Aurel

DOCUMENTAŢIE DISCRIPTIVA
NEGOCIERE FARA PUBLICAREA PREALABILA A
UNUI ANUNŢ DE PARTICIPARE

Privind elaborarea şi prezentarea ofertei
pentru PRODUSE FARMACEUTICE
cod CPV : 33600000-6
ANUL 2013

Vizat,

Compartiment contencios administrativ
Consilier juridic IA,
Jr.Apăvăloaie Lucanu Luminiţa

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT
Denumire oficială: SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI
Adresă: MIHAI EMINESCU NR.12
Localitate: Vatra Dornei

Cod poştal:

Ţara:Romania

725700
Persoana de contact: : Biroul A.A.T. În
atenţia D-nei. Brumă Lenuţa

Telefon: 0230 / 371821

e-mail: : spitalmunicipaldorna@yahoo.com

Fax: 0230 / 371318

Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.spitalvatradornei.ro
Adresa sediului principal al autorităţii contractante: MIHAI EMINESCU NR.12
Alte informaţii pot fi obţinute la:
X Punctul de contact menţionat anterior
□ Altele: completaţi anexa A.I
Caietul de sarcini şi documentele suplimentare pot fi obţinute la:
X Punctul de contact menţionat anterior
□ Altele: completaţi anexa A.II
Ofertele sau solicitările de participare trebuie transmise la:
X Punctul de contact menţionat anterior
□ Altele: completaţi anexa A.III
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a
ofertelor/candidaturilor: 5 zile
I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE
PRINCIPALE)
□ Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală,
inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
□ Agenţie/birou naţional sau federal
□ Colectivitate teritorială
□ Agenţie/birou regional sau local
□ Organism de drept public
□ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană
□ Altele (precizaţi): autorităţi locale

□ Servicii publice generale
□ Apărare
□ Ordine şi siguranţă publică
□ Mediu
□ Afaceri economice şi financiare
X Sănătate
□ Construcţii şi amenajări teritoriale
□ Protecţie socială
□ Recreere, cultură şi religie
□ Educaţie
□Altele (precizaţi): Servicii generale ale
administratiilor publice
Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante
da □
nu X
SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea : ACHIZITII DE MEDICAMENTE

II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare
a serviciilor
a) Lucrări

□

□

B) Produse

c) Servicii
□

Executare
□
Proiectare şi executare
□
Executarea, prin orice
□
mijloace, a unei lucrări,
conform cerinţelor
specificate de autoritatea
contractantă
Locul principal de executare
..................
C Cod NUTS □□□□□□ NUTS

Cumpărare
Leasing
Închiriere
Închiriere cu opţiune de
cumpărare
O combinaţie între acestea

x
□
□
□

Categoria serviciilor:
nr. □□

□

Locul principal de livrare
SPITALUL MUNICIPAL VATRA

Locul principal de prestare
........................
Cod NUTS □□□□□□

DORNEI - PAVILION CENTRAL
STR. Mihai Eminescu nr.12
Cod NUTS RO215 - Suceava
CPV: 33600000-6 - Produse
farmaceutice (Rev.2)

II.1.3) Procedura implică
Un contract de achiziţii publice

X

Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD)

□

Încheierea unui acord-cadru

□

II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru (după caz)
Acord-cadru cu mai multi operatori economici

NU ESTE CAZUL
□

Numărul □□□ sau, după caz, numărul maxim □□□ de

Acord-cadru cu un singur operator
economic

□

participanţi la acordul-cadru preconizat
Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului
cadru
da □ nu □
Dacă DA,
(se fac precizări suplimentare referitoare la modul de
desfăşurare a reluării competiţiei între semnatarii unui acordcadru)
Durata acordului-cadru: Durata în ani: □□□sau în luni□□□ de la data emiterii ordinului de incepere a
lucrarilor
Justificarea unui acord-cadru a cărui durată depăşeşte patru ani:
.........................
Estimarea valorii totale a achiziţiilor pentru întreaga durată a contractului (după caz; numai în cifre):
Valoarea estimată fără TVA : 107519,26 lei
II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor
Contractul are ca scop : ACHIZITII DE MEDICAMENTE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)
Vocabular principal

Vocabular suplimentar
(după caz)

CPV: 33600000-6 - Produse
□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□
farmaceutice (Rev.2)
Obiect(e) suplimentar(e)
□□.□□.□□.□□-□
□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□
II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice
da
Obiect principal

□

nu X

II.1.8) Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile se va respecta
Anexa cu lista de medicamente , pentru fiecare lot în parte)

da X

nu □

Fiecare ofertant are dreptul de a depune oferta cu un singur produs sau mai multe din cele prevăzute în
Anexa cu lista de medicamente atasata Caietului de Sarcini pentru care îndeplineşte criteriile de
calificare.
Oferta se va depune pentru întreaga cantitate prevăzută în Caietul de Sarcini la produsul respectiv.
Pretul unitar fara TVA prezentat de ofertant pentru un lot sau mai multe loturi va fi punctul de pornire la
negociere.

Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru (bifaţi o singură căsuţă):
unul sau mai multe loturi
un singur lot
□
toate loturile
X

□

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)

da □

nu X

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
CONFORM CAIETULUI DE SARCINI SI ANEXEI CU LISTA DE CANTITATI
II.2.2) Opţiuni (după caz)
da □
nu X
Dacă da, descrierea acestor opţiuni:
____________________________________________________________
Dacă se cunoaşte, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opţiuni:
în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)
Numărul de prelungiri posibile (după caz): □□□ sau interval: între □□□ şi □□□
Dacă se cunoaşte, în cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, calendarul
prevăzut al contractelor ulterioare: în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)
II.2.3 Procentul minim de lucrări/servicii care urmează să fie atribuite de concesionar unor terţi (după caz,
în cazul contractelor de concesiuni)
II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
Durata în luni: □□□□
sau în zile: 35 zile - incepand de la data atribuirii contractului respectiv termenul de finalizare a
contractului sa fie 31.12.2013 cu posibilitate de prelungire prin Act aditional .
II.4) AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
II.4.1. Ajustarea preţului contractului

da □

nu X

Dacă DA, se va preciza modul de ajustare a preţului contractului (în ce condiţii, când, cum, formula de
ajustare aplicabilă)
SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE
III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz)
III.1.1.a) III.1.1.a) Garantie de participare

da □ nu X

III.1.1.b) Garanţie de bună execuţie :
da X
nu □
Garantia de buna executie este 5% din valoarea totala a contractului fara TVA
Modul de constituire a garantiei de buna executie se face printr-un instrument de garantare emis in
conditiile legii de o societate bancara ori o societate de asigurari in cuantumul si perioada prevazuta in
contractul de achizitie publica conf.HG925/2006 art 90 modificat si completata de HG 1045/2011 prev
art.86 alin 2-4 se aplica in mod corespunzator.
III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante
Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit (buget de stat, buget local sau
alte surse)
Contract de furnizare servicii medicale incheiate cu CAS – Suceava .
III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul
(după caz)
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după caz)
da □
nu X
Dacă da, descrierea acestor condiţii
III.1.5. Legislaţia aplicabilă
a) 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, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 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;
c) Ordinul Nr.314/12 octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatie cu
oferta independenta;
d) Ordinul ANRMAP 302/2011 privind aprobarea formularelor standard aferente procedurilor de atribuire a
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii.
e) Ordinul ANRMAP 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare şi selecţie.
f) Legea nr.279/2011 pentru modificarea şi completarea OUG nr.34/2006.
g)Ordonanta de urgenta nr.77 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea OUG nr.34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica,a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor
de concesiune de servicii , cu modificările si completările ulterioare în vigoare;
h)Ordonanta de urgenta nr.31 din 16 aprilie 2013 pentru modificarea OUG nr.34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii,cu modificările si completările ulterioare în vigoare;
i)Ordonanta de urgenta nr.35 din 23 aprilie 2013 pentru modificarea OUG nr.34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare în vigoare;
j)Legea nr.193 din 26 iunie 2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.77 /2012
pentru modificarea si completarea OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si
completările ulterioare în vigoare;
Prin legislaţia menţionată se înţelege legislaţia cu modificările şi completările la zi.
Orice alte acte normative relative la obiectul caietului de sarcini.
Dupa caz, alte acte normative (vezi www.anrmap.ro )
Pentru situatiile neacoperite de prezenta documentatie de atribuire se aplica legislatia in vigoare a
Romaniei.
III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE
III.2.1) a)Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în
registrul comerţului sau al profesiei

Declaratie pe propria raspundere privind neicadrarea in dispozitiile art.180 din OUG(Declaratie de
eligibilitate -Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG 34/2006;
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69 indice 1 din OUG 34/2006,modificata si completata,
privind conflictul de interese,care se va prezenta atat de subcontractant,cat si de tertul
sustinator.Persoanele care aproba /semneaza documente in ceea ce priveste organizarea/derularea si
finalizarea procedurii: dr. Scurtu Aurel - manager,dr. Cotlarciuc Silviu – director medical, - Ec.Gheorghica
Delia - director financiar economic , Apavaloaie Lucanu Luminita –consilier juridic , Bruma Lenuta presedinte al comisiei de evaluare, Ec.Sasu Zamfira - membru in comisia de evaluare,farmacist –Carnu
Dorina.
-Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general)(original sau copie conf.cu originalul
,din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se
depun ofertele; -Certificat de taxe si impozite locale(original sau copie conf. cu originalul ,din care sa
reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele; Certificat de participare cu oferta independenta conform Ord.314/2010 a presedintelui ANRMAPformularul 6 (original) Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al
respectivului operator economic .Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din
cerificatul constatator emis de onrc.
- Declaratie privind calitatea de participant la procedura
- Autorizatie de punere pe piata eliberata de Ministerul Sanatatii pentru fiecare produs (medicament )
ofertat ,conform Legii 95/2006 cu completarile si modificarile ulterioare in vigoare.
- Autorizatie de distributie angro emisa de MinisterulSanatatii Publice -Agentia Nationala a
Medicamentului,valabila la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor ,care atesta dreptul de a
depozita si medicamente.
Neindeplinirea unuia din criteriile de mai sus vor conduce automat la excluderea ofertantului si
respingerea ofertei.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit Ofertantul, nu se emit astfel de
documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata o declaratie autentica data in
fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale care are
competente in acest sens.
Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui ofertant, autoritatea contractanta poate
solicita informatii direct de la autoritatile competente.

III.2.2) Capacitatea economică şi financiară

Informatii
si/sau
nivel(uri)
minim(e) Modalitatea de indeplinire
necesare pentru evaluarea respectarii
cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale (sectiunea
Formulare)

Cifra de afaceri globala, respectiv media cifrei de afaceri
globale care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3
ani(2010,2011,2012). In cazul in care operatorul
economic are mai putin de 3 ani de la infiintare se va
completa documentul solicitat pe intreaga perioada de la
infiintare .
Valorile vor fi exprimate in LEI, folosind pentru
conversie ratele medii anuale de schimb LEI/EU

comunicate
de
Banca
Centrala
(www.ecb.int) pentru anii respectivi.

Europeana

III.2.3. a)Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare Modalitatea de indeplinire
pentru
evaluarea
respectarii
cerintelor
- Fisa de informatii generale
mentionate
- Recomandari din partea altor beneficiari
-Declaratie
care
contine
informatii
privind
dotarile,echipamente tehnice,mijloace de transport si
alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le
utilizeze pentru indeplinirea contractului.
-Declaratie care contine informatii privind asigurarea cu
personal de specialitate precum si persoanele
responsabile direct pentru indeplinirea contractului.
-DECLARATIE CA PRODUSELE SUNT IN STOC SI CA
VOR FI LIVRATE IN TERMEN LEGAL, MAXIM 5 ZILE
DE LA PRIMIREA COMENZII FERME .

Standarde relevante privind asigurarea calitatii

ISO 9001:2008 sau echivalent Pentru informatii
suplimentare privind modalitatea de indeplinire a
nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date.

III.2.4) Contracte rezervate (după caz)

da □

nu X

Contractul este rezervat unor ateliere protejate

□

Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocuparea forţei de muncă protejate

□

III.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii
□

da

nu X

Dacă da precizaţi actele cu putere de lege şi actele administrative aplicabile:
III.3.2) Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările
profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea
serviciilor respective
SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ
IV.1) TIPUL PROCEDURII
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitaţie deschisă □
Licitaţie restrânsă □
Licitaţie restrânsă accelerată □
Justificare pentru alegerea licitaţiei accelerate:
Cerere de oferte □

da □

nu X

Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare
Au fost deja selectaţi candidaţi

X
da X

nu □

Dacă da, indicaţi numele şi adresa operatorilor economici selectaţi deja în secţiunea
VI.3) Informaţii suplimentare
Negociere accelerată □
Justificare pentru alegerea negocierii accelerate:
Dialog competitiv □
Concurs de soluţi
□
Deschis □ Restrâns □
Numărul de participanţi estimat □□□
sau
numărul minim □□□ / numărul
maxim □□□
IV.1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitaţi să prezinte oferte sau să participe
(licitaţie restrânsă şi negociere, dialog competitiv)
Număr de operatori economici preconizat - 3 trei
sau Număr minim preconizat □□□ şi, după caz, număr maxim □□□
Criterii obiective de limitare a numărului de candidaţi:
IV.1.3) Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
(negociere, dialog competitiv)
Aplicarea unei licitaţii care să se deruleze în etape succesive pentru a
□ nu X
reduce progresiv numărul soluţiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire (bifaţi rubrica sau rubricile corespunzătoare)
Cel mai mic preţ

X

sau
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte
x criteriile menţionate în continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate
împreună cu ponderarea sau în ordine descrescătoare a priorităţii, în cazul în care
nu se poate realiza ponderarea din motive demonstrabile)
□ criteriile enunţate în caietul de sarcini, în invitaţia de a prezenta o ofertă sau de
a participa la negociere sau în documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică
da □

nu X

Dacă da, informaţii suplimentare despre licitaţia electronică (după caz)
IV.2.3. „Numele participanţilor deja selectaţi ( în cazul unui concurs de soluţii
restrâns)”_
IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă (după caz)
IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract
da □

nu X

Dacă da,
Anunţ de intenţie

□

Anunţ despre profilul cumpărătorului □

Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
Alte publicări anterioare (după caz) □
Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)

da

Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
Anunţ de intenţie
Numărul şi data publicării în SEAP:
IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

LT
□

HU MT NL
□

□

PL PT RO SK SL FI SV

□

□

□

X

□

□

□

□

Altele: ____________________________________________________________________________
IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta
durata în luni: □□□ sau în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.4. PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele minime
prevazute in caietul de sarcini , precum si ordinea tabelului anexat.
Propunerea tehnica va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:
a.– comentariul ,articol cu articol,al specificatiilor tehnice si comerciale continute in caietul de sarcini al
procedurii.
b.- alte documente ,informatii pe care ofertantul le considera relevante pentru comisia de evaluare a
ofertelor.
Documentele care formeaza propunerea tehnica trebuie sa fie semnate si stampilate in original de catre
ofertant.
Evaluarea propunerii tehnice se va face de catre achizitor in conformitate cu prevederile cuprinse in
caietul de sarcini.
Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii produsului care urmeaza sa fie furnizat cu cerintele
prevazute in caietul de sarcini.In acest scop propunerea tehnica va contine o descriere detaliata a
caracteristicelor produsului.
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate
cu privire la pret , precum si alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de
achizitie publica.
Nota :pentru elaborarea ofertei financiare ofertantul va lua in calcul eventualele majorari ale pretului ,in
conditiile in care autoritatea contractanta nu accepta actualizarea pretului contractului , pretul ramanand
ferm pe toata perioada de derulare a acestuia.
Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta indicat in Sectiunea Formulare care reprezinta
elementul principal al propunerii financiare.
Ofertantul are obligatia de a exprima pretul ofertat atat in lei ,cat si in euro la cursul BNR din data primirii
invitatiei de participare. Pretul se va stabili fara TVA.

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
- Adresa autorităţii contractante la care se depune oferta: SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI SECRETARIAT- STR.MIHAI EMINESCU NR.12 ,LOC.VATRA DORNEI ,COD POSTAL 725700 JUDETUL
SUCEAVA .

Persoana responsabila : Bruma Lenuta – sef birou Administrativ Aprovizionare Transport
- Se precizează data limită pentru depunerea ofertei, respectiv pana in data de 18.11.2013 – ora 10
-Ofertele se intocmesc in original si copie in conformitate cu Fisa de date a achizitiei.
Ofertantul va introduce “oferta in original” si “oferta copie” in ordinea mentionata in Sectiunea
-Plicurile care contin originalul si copia ofertei se vor sigila si se vor introduce intr-un nou plic , inchis
corespunzator si netransparent , care va purta scris pe el numele si adresa ofertantului, pentru ca oferta
sa poata fi returnata nedeschisa in cazul in care se prezinta dupa termenul limita specificat in
documentatie.
- Plicul pe care se menţionează numele şi adresa ofertantului şi care conţine plicurile cu originalul şi
respectiv copia, împreună cu documentele de calificare vor fi introduse într-un alt plic exterior pe care se
va menţiona adresa şi sediul A.C., titlul procedurii de negociere fara publicare care va conţine în plus
Scrisoarea de înaintare precum şi un opis al documentelor prezentate şi cuvintele:
„A nu se deschide înainte de data de 18.11.2013 ora 10
In cazul unei discrepanţe între original şi copii, va preleva originalul.
- Ofertele vor fi transmise prin poştă sau depuse direct de către ofertant la adresa indicată în anunţ,
indiferent de modalitatea de depunere ofertantul îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa
majoră.
- Originalul şi copia trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă. In cazul documentelor emise
de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate şi
parafate conform prevederilor legale.
- Orice ştersătură, adăugire,interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de
catre persoana/persoanele autorizate/autorizate să semneze oferta.
- Ofertantul trebuie să sigileze originalul, în plicuri separate, astfel cum sunt descrise Fiecare pagină a
ofertei trebuie numerotată şi semnată.
Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent, care va conţine un
opis al documentelor prezentate.
Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite
returnarea ofertei fără a fi deschisă, astfel:
Plic I: - Documentele care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, respectiv capacitatea tehnică şi
capacitatea economico-financiară.
Plic II: Propunerea tehnică.
Plic III: Propunerea financiară.
Plicurile vor fi deschise în ordinea numerotării:
- Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa Autorităţii Contractante şi cu inscripţia „A nu se
deschide înainte de 18.11.2013, ora 10,”
- Ofertele (documentele de calificare) se vor depune la sediul Spitalului municipal Vatra Dornei,
str.M.Eminescu nr. 12, jud Suceava – secretariat, pana cel mai târziu la data de 18.11.2013, ora 10
Deschiderea ofertelor se va face de catre comisia de evaluare la data de 18.11.2013 ,ora 10 la Biroul
aprovizionare al Spitalului Municipal Vatra Dornei potrivit prevederilor legale in vigoare.
La sedinţa de deschidere a ofertelor pentru negociere vor participa si reprezentanti din partea

ofertantilor , cu conditia de a avea imputernicire din partea institutiei pe care o reprezinta.

SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)
da □

nu X

Dacă da, precizaţi perioadele estimate de publicare a anunţurilor viitoare:
_____________________________
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finanţat din fonduri comunitare
da □

nu X

Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e): _________________________________
VI.3) ALTE INFORMATII (după caz)
Informaţii şi/sau clarificări referitoare la procedură pot fi obţinute la adresa mai sus mentionata .
Pentru procedura de negociere fara publicarea unui anunt de participare , se va transmite invitatia de
participare la negociere catre trei operatori economici : SC A&G MED TRADING SRL BUCURESTI , SC
PHARMAFARM SRL CLUJ NAPOCA ,SC POLISANO SRL SIBIU , potrivit art.122 lit.c) din OUG
nr.34/2006 , ca o masura strict necesara, deoarece perioada de aplicare a unei licitatii deschise nu poate
fi respectata din motive de extrema urgenta, determinate de evenimente imprevizibile –licitaţia naţională a
Ministerului Sănătăţii- potrivit OUG 71/2012 care încă nu s-a finalizat.
Avand in vedere ca in perioada 2009-2013 a fost incheiat un contract acord cadru cu mai multi operatori
econimici , acestia si-au dus la indeplinire in mod corespunzator contractele , motiv pentru care au fost
selectati in vederea invitatiei la negociere fara publicarea unui anunt de participare.
VI.4) CĂI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac
Denumire oficială:Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Strada Stavropoleos nr.6 sector 3
Localitate: Bucuresti
Localitate:
Localitate: Bucuresti
Bucuresti
E-mail: office@cnsc.ro
E-mail:
E-mail: office@cnsc.ro
office@cnsc.ro
Adresă Internet (URL) www.cnsc.ro
Adresă Internet
Adresă Internet (URL) www.cnsc.ro
(URL)
www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere (după caz)
Denumire oficială: Adresă: Localitate: -

Cod poştal: -

E-mail: -

Telefon: -

Adresă Internet (URL) -

Fax: -

Ţară: -

VI.4.2) Utilizarea căilor de atac (completaţi rubrica VI.4.2 SAU, după caz, rubrica VI.4.3)
Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac:
Contestatia poate fi depusa in toate fazele procedurii de atribuire si impotriva oricarui act al
autoritatii contractante in cel mult 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in

conditiile OUG34/2006,art.256^2 lit.b cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac
Denumire oficială: SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI - compartiment juridic
Adresă: Str.Mihai Eminescu nr.12
Localitate: Vatra Dornei

Cod poştal: 725700

E-mail : spitalmunicipaldorna@yahoo.com

Telefon: 0230371821,INT46

Adresă Internet : www.spitalvatradornei.ro

Fax: 0230371318

ÎNTOCMIT,
Responsabil achizitii publice
Bruma Lenuta

Ţară: Romania

FORMULARE

Formular nr. 1

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele

Declaratie privind eligibilitatea

Subsemnatul(a) …........................…………….(numele şi prenumele), reprezentant legal al
…………………......…….. (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte
publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 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.
Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.

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

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

Formular nr. 2

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economicperoana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se
menţionează procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [se
inserează, denumirea seviciului şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data], organizată de
................................................ [se inserează numele autorităţii contractante],
declar pe proprie răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a unei hotărâri pronunţate de judecătorul-sindic;
c) 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 şi/sau în ţara de domiciliu, până la data solicitată.................;
c^1) în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii
beneficiarilor;
d)

nu am fost condamnat, în ultimii 3 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) informaţiile pe care le prezint sunt adevărate şi voi prezenta orice informaţii pe care le va solicita
autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
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.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
………………………….
(semnatura autorizată )

Formular nr. 3

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 ..............................;
(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(a)declar ca:
-nu depun două sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie
a tuturor ofertelor în cauză;
- nu depun ofertă individuală/comună si nu sunt nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte,
sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat
- nu depun ofertă individuală/comună si nu sunt nominalizat ca tert sustinator în cadrul unei alte oferte,
sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat
- nu depun ofertă pentru acelasi contract in nici o alta forma.
4. (Aplicabil doar pentru membrii in asociere) Confirm, ca membru in consortiu/asociere ca toti membrii
raspund solidar pentru executia contractului, ca membrul Conducator/Liderul este autorizat sa se oblige
si sa primeasca instructiuni in numele si pe seama fiecarui membru, ca executia contractului, inclusiv
platile constituie responsabilitatea membrului conducator/Liderului si ca toti membrii asocierii/consortiului
se obliga sa ramina in asociere/consortiu pe intreaga durata a executiei contactului.
5. Subsemnatul(a) declar ca voi informa imediat Autoritatea Contractantă dacă vor interveni modificări
în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de
achiziţie publica sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de
achiziţie publică.
6. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
ca 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.
7. Subsemnatul(a) autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane
juridice
sa
furnizeze
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
ai
________________________(denumirea si adresa autoritatii contractante), cu privire la orice aspect
tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Data completării …..................(ziua, luna anul).
Operator economic,
....................................
(semnatura autorizata)

Formular nr. 4
Operator economic
_______________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE

privind evitarea conflictului de interese
1. Subsemnatul ................................................................................ reprezentant imputernicit al
......................................................................................... (denumirea operatorului economic), declar pe
propria raspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în
acte publice, ca, la procedura.................................................................... (se mentioneaza procedura),
aplicata pentru incheierea acordului-cadru de furnizare avand ca obiect ........................... (denumirea
produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de............ (zi/luna/an), organizata de
...................................................................... (denumirea autoritatii contractante),
A. nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 691 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, introdus prin art. I, pct. 21 din OUG nr. 76/2010, respectiv nu
am membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau nu am
actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau
care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit.a) din OUG nr. 34/2006,
cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii
contractante.
B. de asemenea nu mă încadrez în niciuna din situaţiile prevăzute de articolele 90 şi 93 din Legea
161/2003, cu toate modificările şi completările ulterioare.
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.
Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea
exclusivă.

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

Data completării …..................(ziua, luna anul).

Operator economic,
…............. …………………(numele operatorului economic)
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)

FORMULARUL 5
BANCA
.........................................
(denumirea)
SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE
Către...................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Cu privire la contractul de achiziţie publică ............................................................................. (denumirea
contractului),
încheiat între .........................................., în calitate de contractant, şi .............................................., în
calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa
sumei de ....................................................... reprezentând ............. % din valoarea contractului respectiv,
orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea
obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică
menţionat mai sus. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate
suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de…………………...............................................................
În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau
să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul
nostru prealabil;
în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.
Parafată de Banca .......................................... (semnătura autorizată) în ziua .................. luna ..................... anul
......

Formular nr. 5

Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)

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 comune, 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,

Reprezentant/Reprezentanţi legali
(semnături)

Data,

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
Telex:
E-mail:
5. Certificatul de inmatriculare/înregistrare ..................../(numarul, data si locul de
inmatriculare/înregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ....................../(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: .............../(adrese complete, telefon/telex/fax,
certificate de inmatriculare/înregistrare)
8. Principala piata a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr.
crt.

Anul

Cifra de afaceri anuala
la 31 decembrie
(lei)

Cifra de afaceri anuala
la 31 decembrie
(echivalent EURO)

1.
2.
3.
Media anulă

Nota: In cazul in care situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul
mediu anual lei/euro comunicat de BCE pentru anul respectiv.

Operator economic,
………………………….
(semnatura autorizată )

Formular nr. 12

OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ
Către
..........................................................
Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
_________________________________________
(denumirea/numele ofertantului) , ne
oferim că, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus
menţionată, să executăm _______________________________(denumirea lucrării)
pentru suma de _________________________(suma în litere şi în cifre) (lei / euro ) la care se
adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ______________________ lei .
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem
lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în
conformitate cu graficul de execuţie anexat în _______________________ (perioada în litere
şi în cifre)luni calendaristice .
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de
_____________zile(durata în litere şi în 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 încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă,
împreuna cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Precizăm că:
_
|_| depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de
ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";
_
|_| nu depunem oferta alternativă.

6. Am înţeles şi consimţim că, 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. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice
altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

_____________ (semnătura), în calitate de _____________________, legal autorizat sa
semnez oferta pentru şi în numele ____________________________ (denumirea/numele
operator economic).

CAIETUL DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor
pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.
Medicamentele trebuie sa corespunda specificatiilor din MEMORATOR MEDICAMENTE-GHID
FARMACOTERAPEUTIC Editia a XII-a an 2006 cu modificarile si completarile ulterioare in vigoare.
Medicamentele de tipul: tablete, capsule, drajeuri trebuie sa fie ambalate in blistere.
Termenul de valabilitate al produselor sa fie de cel putin 12 luni de la data livrarii.
La produsele cu specificatia “sau echivalent” produsele oferite sa aiba aceeasi substanta activa,
(componente), si nu echivalenta terapeutica.
Se anexeaza prezentului caiet de sarcini tabelul anexa ce cuprinde medicamentele solicitate.
Obiectul prezentului Caiet de Sarcini il constituie furnizarea de medicamente conform listei
anexe, cu respectarea specificatiilor minime solicitate.
Produsele trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate conform specificatiilor tehnice care fac
parte integranta din acest Caiet de Sarcini.
Produsele vor fi livrate in baza contractului ce se va incheia in urma procedurii de negociere fara
publicarea prealabila a unui anunt de participare pe baza comenzilor emise.
Pretul unitar fara TVA prezentat de ofertant pentru un lot sau mai multe loturi va fi punctul de
pornire la negociere .
Pretul produselor va fi ferm si exprimat in lei si va fi mentinut pe toata perioada de valabilitate a
contractului.
Livrarea se va face la farmacia Spitalului Municipal Vatra Dornei pe baza de comanda ferma.
Termenul de livrare este de maxim 5 (zile), zile de la primirea comenzii .
Nelivrarea produselor la termenul stabilit si conform conditiilor solicitate, rezerva dreptul
beneficiarului de a rezilia unilateral contractul cu toate urmarile ce decurg din aceasta.
Produsele livrate vor fi insotite in mod obligatoriu de aviz de insotire a produsului si factura
fiscala;
Receptia calitativa si cantitativa se va face la farmacia unitatii,in conformitate cu
reglementarile in vigoare privind receptia produselor.
Ofertantul isi asuma riscurile pe care le implica transportul produselor pana la sediul Spitalului Municipal
Vatra Dornei.

Produsele vor fi ambalate corespunzator astfel incat caracteristicile lor calitative si cantitative san
nu fie atinse.
Plata facturilor emise de furnizor se va face in termen de 60 zile.

CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII
Firma ofertanta va trebui sa prezinte copii dupa urmatoarele documente:
1. Autorizatie de punere pe piata eliberata de Ministerul Sanatatii pentru fiecare produs
(medicament ) ofertat ,conform Legii 95/2006 cu completarile si modificarile ulterioare in vigoare.
2.Autorizatie de distributie angro emisa de MinisterulSanatatii Publice -Agentia Nationala
a Medicamentului,valabila la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor ,care atesta dreptul de a
depozita si medicamente.
3.Certificat ISO 9001:2008 sau echivalent .

Farmacist ,
Carnu Dorina

Responsabil achizitii publice
Bruma Lenuta

ANEXA CU LISTA DE MEDICAMENTE PENTRU NEGOCIERE

Cod CPV

Obiectul contractului/ Acorduluicadru

33651000-8

ANTIINFECTIOASE GENERALE
PENTRU UZ SISTEMIC

33651000-8

AMOXI PLUS 1,2 GR

U/M

Forma farmaceutica

Mod de
ambalare

Cantitate

FLACON

FLACON INJECTABIL 1,2 GR

CUTIE*50FL

1000

nr.crt

1
2
3
4
5
6
7
8

33651000-8

AMPICILINUM

INJ.

1 GR

33651000-8

BENZYLPENICILLINUM NATRICUM
1.000.000UI

33651000-8

CEFTRIAXONUM 1 GR ( IM /IV )

33651000-8
33651000-8
33651000-8

GENTAMICINUM 2ML
CIPROFLOXACINUM 500MG
METRONIDAZOLUM

33651000-8

NYSTATINUM 500.000UI

33651000-8

RIFAXIMINUM 200MG

33611000-6

Medicamente importiva tulburarilor
provocate de hiperaciditate

33611000-6

OMEPRAZOLUM 20 MG

33611000-6

MALUCOL

33611000-6

RANITIDINUM 2 ML

33612000-3

Medicamente impotriva tulburarilor
gastro-intestinale functionale

33612000-3

ASPATOFORT 10 ML

33612000-3

GLUCOZUM 33%

FL
FL
FL
FIOLA
CPR
CPR
CPR

FLACON INJECTABIL 1 GR
FLACON INJECTABIL 1.000 .000 UI
FLACON INJECTABIL 1 GR (IM /IV )
FIOLA 2 ML ,40 MG/ML
COMPRIMAT 500 MG
COMPRIMAT 250 MG
COMPRIMAT FILMAT 500. 000 UI

CUTIE*100 FL
CUTIE*100 FL
CUTIE*1 FL
CUTIE*10FIOLE
CUTIE*10CPR
CUTIE*20CPR
CUTIE*20CPR

3000
1000
2000
3000
2000
400
2000

CPR

COMPRIMAT FILMAT 200MG

CUTIE *12 CPR

480

CAPS
CPR

CAPSULE 20 MG

CUTIE *20CAPS
CUTIE*60CPR

4000

9

10
11
12

13
14

FIOLA

FIOLA
FIOLA

COMPRIMAT
FIOLA 2 ML ,25 MG/ML

FIOLA 10 ML
FIOLA 10ML,330MG/ML

CUTIE*5FIOLE

CUTIE*10 FIOLE
CUTIE*5FIOLE

5000
2000

4000
50

BUTILSCOPOLAMONII BROMIDUM 1
ML

FIOLA

33612000-3

NO - SPA 2 ML

FIOLA

FIOLA 2 ML , 40MG/ML

CUTIE*5FIOLE

3000

33612000-3

PIAFENUM

CPR

COMPRIMAT 500 MG

CUTIE*150 BLS

800

33614000-7

Antidiareice , antiinflamatoare si
antiinfectioase intestinale

33614000-7

CARBO MEDICINALIS

33615100-5

Insuline

33612000-3
15
16
17

18

19

20
21

CPR

33617000-8

INSULINA ACTRAPID 10 ML ,
100UI/ML
Suplimente minerale

33617000-8

CALCII LACTAS

33621100-0
33621100-0

Antitrombotice
ACENOCUMAROLUM 2MG

33615100-5

33621100-0

NADROPARINUM 2850 ui /

0,3ML

NADROPARINUM 3800 ui /

FLACON 10 ML , 100UI/ML

COMPRIMATE 500 MG
COMPRIMAT 2 MG

solutie injectabila
FIOLA

33621200-1

Antihemoragice

33621200-1

ADRENOSTAZIN 5ML

33621200-1

ETAMSYLATUM 2ML

33621300-2

Preparate impotriva anemiei

33621300-2

SORBIFER DURULES

FIOLA
FIOLA

CPR

26

28

COMPRIMAT 500 MG

solutie injectabila

0,4ML

23

27

CPR

33622100-7

Medicamente utilizate in cardiologie

33622100-7

AMIODARONA 3ML

33622100-7

AMIODARONUM 200MG

FIOLA
CPR

3000
CUTIE*5 FIOLE

FIOLA
33621100-0

25

FL

CPR

22

24

FIOLA 1 ML 10 MG/ML

FIOLA 5 ML 0 ,3 MG/ML
FIOLA 2 ML ,125 MG/ML

COMPRIMAT FILMAT , SULFAT
FEROS 320 MG+ACID ASCORBIC
60MG

FIOLA 3 ML

50 MG/ ML

COMPRIMAT 200 MG

CUTIE*100CPR

CUTIE*1 FL

CUTIE*50CPR
CUTIE*20 CPR
CUTIE *10 seringi
preumplute *0,3
ml solutie
injectabila
CUTIE *10 seringi
preumplute *0,4
ml solutie
injectabila

CUTIE*5 FIOLE
CUTIE*5FIOLE

300

20

1000
200
500

500

100
1000

500
cuite*50 cpr

CUTIE*5FIOLE
CUTIE *20CPR

50
300

29
30
31
32
33
34
35

36

33622100-7

DIGOXINUM 0.25MG

33622100-7

DIGOXINUM 2ML

33622100-7

PROPAFENONUM 150MG

33622100-7

NITROGLYCERINUM 0.5MG

33622100-7

PENTOXIFILINUM R 400MG

33622100-7

PENTOXIPHILINUM 5ML

33622100-7

PENTAERITRIL TETRA NITRAS

33622300-9

Diuretice

33622300-9

FUROSEMIDUM 2ML

33622300-9

DIUREX 50MG+20MG

39
40

33622300-9

SPIRONOLACTONUM 25 MG

33622600-2
33622600-2
33622600-2

Betablocanti
DISTONOCALM
METOPROLOLUM 50MG
Medicamente pentru sistemul reninangiotensin
ENALAPRILUM 10MG

33622800-4
41

42
43

33622800-4
33642000-2

PREPARATE HORMONALE
SISTEMICE , CU EXCEPTIA
HORMONILOR SEXUALI

33642000-2

EPINEPHRINUM 1ML

33642000-2

DEXAMETAZONYUM 2ML

33642000-2

HYDROCOTIZONUM 25MG

CPR
CPR
CPR
FIOLA
CPR

FIOLA

CPR

33642000-2

HYDROCOTIZONUM 100MG

COMPRIMATE 0.25 MG
FIOLE 2 ML , 0, 25MG/ML
COMPRIMAT FILMAT 150 MG
COMPRIMAT 0 ,5 MG
COMPRIMAT RETARD 400 MG
FIOLA 5 ML ,20 MG/ML
COMPRIMAT 20 MG

FIOLA 2 ML 10 MG/ML
caps
spironolactona50mg+furosemid20mg
COMPRIMAT FILMAT 25 MG

CUTIE*25 CP
CUTIE*5 FIOLE
CUTIE*50CPR
CUTIE*40 CPR
CUTIE*40 CPR
CUTIE*5FIOLE
CUTIE*30CPR

CUTIE*5FIOLE

500
100
300
400
800
500
2000

1000
400

CUTIE*20CAPS
CUTIE*50CPR

500

CPR
CPR

COMPRIMAT FILMAT
COMPRIMAT 50 MG

CUTIE*30CPR
CUTIE*20 CPR

600
500

CPR

COMPRIMAT 10 MG

CUTIE*20 CPR

500

FIOLA
FIOLA

FIOLA

44
45

FIOLA

CAPS

37
38

CPR

FIOLA

FIOLA 1 ML , 1 MG/ML
FIOLA 2 ML ,4MG/ML
FIOLA 1 ML ,25MG/ML SOLUTIE
A+FIOLA 4 ML SOLUTIE B
FLACON 100 MG+ 1 FIOLA
SOLVENT 2 ML

CUTIE*100FIOLE
FIOLA 2 ML
,4MG/ML
CUTIE*5FIOLE
tipA+5 FIOLE tip
B
CUTIE*1 FL

200
100
3000
1000

46

47
48

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

61

62

33641200-7

Alte medicamente pentru ginecologie

33641200-7

ERGOMETRINUM 1ML

33632100-0

Antiinflamatoare si antireumatismale

33632100-0

DICLOFENACUM 3ml

33632200-1
33632200-1
33661200-3

Miorelaxanti
CHLORZOXAZONUM 250MG
Analgezice

33661200-3

METAMIZOLUM SUP 300MG

33661200-3

METAMIZOLUM 2 ML

33661200-3

METAMIZOLUM CPR.500MG

33661200-3

PARACETAMOLUM CPR.500MG

33661200-3

PETIDINUM 2ML

33661200-3

PENTAZOCINUM 1ML

33661200-3

TRAMADOLUM 2ML

33661300-4
33661300-4

Antiepileptice
CARBAMAZEPINUM 200MG

33661300-4

PHENOBARBITALUM 100MG

33661500-6
33661500-6

Psiholeptice
DIAZEPAMUM CPR 10MG

33661500-6

DIAZEPAMUM SOL.RECT. 5MG

33661500-6

HALOPERIDOLUM 10ML

33661600-7

Psihoanaleptice

33661600-7

PIRACETAMUM 5ML

33673000-8

Medicamente impotriva maladiilor
obstructive ale cailor respiratorii

33673000-8

SALBUTAMOLUM 4mg

FIOLA

FIOLA
CPR

SUP
FIOLA
CPR
CPR
FIOLA
FIOLA
FIOLA
CPR
CPR
CPR
TUB
FL

FIOLA

CPR

FIOLA 1 ML 0.2MG/ML

FIOLA 3 ML ,25MG/ML
COMPRIMAT 250 MG
SUPOZITOARE ,300 MG
FIOLE 2 ML ,500 MG/ML
COMPRIMAT 500 MG
COMPRIMAT

500 MG

FIOLA 2 ML , 5 MG/ML
FIOLA 1 ML 30MG/ML
FIOLA 2 ML ,50 MG/ML
COMPRIMAT 200 MG
COMPRIMAT

100 MG

COMPRIMAT 10 MG
SOL. RECTAL 5 MG / 2,5 ML
SOL.. ORALA 10 ML , 2MG/ML

FIOLE 5 ML 200 MG/ ML

COMPRIMAT 4 MG

CUTIE*5 FIOLE

CUTIE*10 FIOLE
CUTIE*25CPR

CUTIE*6 SUP
CUTIE*5FIOLE
CUTIE*20 CPR
CUTIE*20CPR
CUTIE*5FIOLE
CUTIE*50FIOLE
CUTIE*5FIOLE
CUTIE*20 CPR
CUTIE*10 CPR
CUTIE*20 CPR
CUTIE*5 TUB
CUTIE*1FLACON

CUTIE*5FIOLE

CUTIE*20CPR

500

3000
2000
120
3000
2000
3000
200
500
2000
1000
250
3000
20
10

2000

200

33674000-5

Medicamente impotriva tusei si a
guturaiului

33674000-5

BROMHEXINUM 8mg

33675000-2

Antihistaminice pentru uz sistemic

33675000-2

CHLORFENIRAMINUM 4mg
MEDICAMENTE UTILIZATE IN
DERMATOLOGIE

63

64

33631000-2
33631500-7
33621400-3
65
66
67
68
69
70

33621400-3
33621400-3
33621400-3
33621400-3
33621400-3
33621400-3

CPR

COMPRIMAT 8 MG

CUTIE*20 CPR

1000

CPR

COMPRIMAT 4 MG

CUTIE*20 CPR

1500

SACI
SACI

SOL.PERF. 5% 250 ML
SOL. PERF. 5% 500 ML.

CUTIE*10SACI
CUTIE*10 SACI

2000
1500

Corticosteroizi de uz dermatologic si
preparate dermatologice
Substituenti de plasma sanguina si solutii
pentru perfuzii
GLUCOZA 5% 250ML
GLUCOZUM SOL PERF.5% 500ML
NATRII CHLORIDUM SOL.PERF.0.9%
250ML
NATRII CHLORIDUM SOL.PERF.0.9% 500
ML
SOLUTIE RINGER 500 ML
ARGININA+SORBITOL 250 ML

SACI
SACI
SACI
FL

SOL.PERF.NACL 0,9% 250ML
SOL. PERF. NACL 0.9% 500 ML
SOL. PERF. 500 ML
SOL. PERF. 250 ML

farmacist ,
Cirnu Dorina

CUTIE*10SACI
CUTIE*10SACI
CUTIE*10SACI
CUTIE* 12FL

1500
500
1000
960

