Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi
Str. V. Conta nr.2-4
Tel: 0232/278228, fax: 0232/241.963
e-mail:achizitii@dspiasi.ro, www.dspiasi.ro
Compartiment Achizitii

Aprobat,
Director Executiv
Dr. Liviu Stafie

DOCUMENTATIE atribuire
Contract de prestari servicii pentru intretinere, verificare si
reparatii aparatura medicala DSP Iasi

Compartiment Achizitii,
Ec. Lucia Stafie
Serviciu Administrativ Aprovizionare Mentenanta
Ing. Bogdan Cernenco

Sectiunea I - Fisa de Date a Achizitiei
1.1 Denumire: Directia de Sanatate Publica a judetului Iasi
Adresa: Iasi, strada Vasile Conta, nr. 2-4
Localitate: Iasi
Cod poştal:
Tara: Romania
700106
Persoane de contact:
0232/278228, 0232/271687
Lucia Stafie - Compartiment Achizitii
E-mail: achizitii@dspiasi.ro
Fax: 0232/241963
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.dspiasi.ro
Adresa autorităţii contractante:
1.2. Principala activitate a autoritatii contractante
þ ministere ori alte autorităţi publice
centrale inclusiv cele subordonate la nivel
regional sau local

þ sanatate

2. Obiectul contractului
2.1. Descriere
2.1.1. Denumire contract:
„Servicii pentru intretinere, verificare si reparatii aparatura medicala la sediile DSP Iasi”
2.1.2. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări
(b) Produse
(c) Servicii
Execuţie si proiectare
Executarea, prin orice
mijloace, a unei lucrari,
conform cerintelor specificate de
autoritatea contractanta
□
Principala locaţie a lucrării

Cumparare
□
Leasing
□
Inchiriere
□
Inchiriere cu optiune de
cumparare
□
O combinatie intre acestea
□
Principalul loc de livrare

Categoria serviciilor
Servicii cuprinse in Anexa II

X

Servicii in afara celor cuprinse in Anexa
II
Principalul loc de prestare:
Sediul
DSP Iasi din str. Nicolae
Balcescu nr.21, Iasi
Cod CPV
50421000-2
Cod NUTS RO213

2.1.3.1 Procedura se finalizează prin:
Incheierea unui contract de prestari servicii pentru intretinere, verificare si reparatii aparatura
medicala
2.1.3. 2 Durata contractului de achiziţie publică:
Incepand din data de 01.07.2017 pana pe 31.12.2017, cu posibilitate de prelungire prin act
aditional in primele patru luni din anul 2018 si /sau pana la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe
anul 2018.
Contractul intra in vigoare dupa semnarea lui de ambele parti.

2.2. Descrierea contractului
2.2.1. Contractul are ca obiect:
Servicii pentru intretinere, verificare si reparatii aparatura medicala apartinand DSP Iasi , Corp B, str.
Nicolae Balcescu, nr.21, mun. Iasi
2.2.2. Clasificare CPV (VOCABULAR COMUN PRIVIND ACHIZITIILE):
50421000-2 – „Servicii pentru intretinere, verificare si reparatii a echipamentului medical”
2.2.3. Valoarea estimata totala a achiziţiei: este cuprinsa intre 6.600 lei, fara TVA (pentru o
perioada de 6 luni) si 11.000 lei fara TVA (pentru o perioada de 10 luni ).
2.2.4. Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitie publice:
NU
2.2.5. Impartire pe loturi:
NU
2.2.6. Vor fi acceptate variante:
NU
2.2.7 Cantitatea sau domeniul contractului :
Cantitatea totala 10 luni
Anul 2017: 6 luni
Anul 2018: 4 luni
2.2.9 Optiuni:
NU
3. INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
3.1 Conditii referitoare la contract:
3.1.1 Depozite valorice si garantii solicitate:
Nu e cazul
3.1.2 Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante:
Buget de stat / Venituri proprii, art. 20.01.30
3.1.3 Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie
contractul:
Nu e cazul.
3.1.4 Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:
Nu
3.1.5 Garantie de participare:
Nu ecazul
3.1.6 Garantie de buna executie:
Nu e cazul
4. CRITERII DE CALIFICARE
Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita documente doveditoare şi de a desemna
reprezentanţi să verifice, la autorităţile competente, veridicitatea documentelor şi declaraţiilor prezentate de
ofertanţi. Orice neconcordanţă faţă de documentele depuse şi de datele furnizate în declaraţii atrage
excluderea din procedură.
4. Scrisoare de inaintare (Formular 1)
4.1. Situatia personala a ofertantului:
4.1.1. Declaraţie privind eligibilitatea
Se va completa formularul din sectiunea
Formulare (Formular 2)
4.1.2. Declaratie privind conflictul de

solicitat
solicitat
solicitat

interese, in conformitate cu prevederile art 5960 din Legea nr 98/2016 se va completa
formularul din sectiunea Formulare.
Persoane
implicate
in
atribuirea
contractului: Dr. Liviu Stafie – Director
Executiv, Ec. Ana Pintilie – Director Executiv
Adj. Economic, Ec Lucia Stafie Compartiment
Achizitii,
Ing.
Bogdan
Cernenco - Sef Serviciu Ad-tiv Aprovizionare
Mentenanta, Ing. Calistru Gabriela - Serviciu
Ad-tiv Aprovizionare Mentenanta, Subing.
Victor Alexandriuc - Serviciu Ad-tiv
Aprovizionare Mentenanta
solicitat
4.1.3 Declarația privind neîncadrarea în
situațiile prevăzute la art. 165 și art. 167 din
Legea nr. 98/2016.
4.2 Criterii privind capacitatea
4.2.1 Capacitatea de Exercitare a
Activitatii Profesionale conform art. 173,
solicitat
legea 98/2016.
Persoane juridice/fizice române
Cerinţe obligatorii:
1. Certificat de înregistrare emis de către Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului, valabil la data
deschiderii ofertelor, din care sa rezulte obiectul de
activitate. Obiectul contractului trebuie sa aiba
corespondent in codul CAEN, din certificatul constator
emis de ONRC. In cazul unei asocieri fiecare asociat este
obligat sa prezinte acest document.
2. Aviz de la Ministerul Sanatatii pentru reparare
verificare si punere in functiune dispozitive medicale.
3. Prezentarea certificatului de management al
calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent pentru intretinere
verificare si reparare echipamente medicale.
4. Autorizatie CNCAN pentru aparatura medicala.
4.2.2
economici

Situatia personala a operatorilor

Documentele: certificate constatatoare privind lipsa
datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor
sau a contributiilor la bugetul general consolidate
(bugetul local, bugetul de stat ), cazierul judiciar al
operatorului economic si al membrilor organului de
administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului
operator economic, urmeaza a fi
completate la solicitarea autoritatii contractante doar de
catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul
intermediar intocmit la evaluarea ofertelor.

4.2.3. Capacitatea tehnica si sau
Solicitat
profesionala, conform art. 179 - legea 98/2016
Informatii si formalitati necesare pentru
evaluarea respectarii cerintelor mentionate
4.2.3.1. Cerinta 1. - Lista cu personalul
Lista cu personalul de specialitate ce va raspunde de
de specialitate ce va raspunde de indeplinirea
indeplinirea contractului.

contractului

4.2.3.2. Cerinta 2. - Lista cu
echipamentul necesar executarii contractului,
se va completa
4.2.3.3 Cerinta 3. - Experienta similara
4.3 Contracte rezervate

Certificate ce atesta instruirea personalului responsabil
pentru indeplinirea contractului de servicii, in
conformitate cu standardele de reparare si folosirea
echipamentelor adecvate la standardele cerute de
producator.
Declaratie privind detinerea echipamentelor, utilajelor
necesare indeplinirii obligatiilor contractuale.
Se vor indica contractele de prestari servicii similare
din ultimii 3 ani.
nu

4.4 . Prezentarea Ofertei
Prezentare ofertei
4.4.1. Limba de redactare a ofertei
4.4.2 Moneda in care se transmite
oferta de pret
4.4.3. Modul de prezentare a
propunerii tehnice

4.4.4. Modul
propunerii financiare

de

prezentare

a

Limba română
Documentele transmise in alta limba vor fi insotite de
traducere autorizata in limba romana.
RON
Propunerea tehnica va fi prezentata in conformitate cu
cerintele caietului de sarcini.
Oferta va mai cuprinde si termenul de executie a serviceului care nu poate fi mai mare de 48 de ore de la primirea
comenzii.
Se va specifica garantia tehnica a service-ului care nu va fi
mai mica de 3 luni de la data procesului verbal de receptie.
Ofertantul are obligatia de a exprima pretul ofertat pentru
prestarea serviciilor in lei fara TVA, se va completa
oferta financiara si oferta finanaciara detaliata. Oferta are
caracter obligatoriu din punct de vedere al continutului pe
toata perioada de valabilitate.
Oferta financiara va fi de tipul abonamentului lunar
cuprinzand verificari/revizii tehnice
si reparatii
accidentale precum si alte opereratii solicitate prin caietul
de sarcini.

5. PROCEDURA
5.1. Tipul procedurii:
Procedura simplificata conform dispozitiilor art.7, alin (2) din Legea 98/2016 si art 101, alin (2)
din H.G. 395/2016.
6. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
6.1. Criteriul de atribuire
Pretul cel mai scazut
Costul cel mai scazut
Cel mai bun raport calitate- prêt
Cel mai bun raport calitate-pret

Pretul cel mai scazut

7. ALTE INFORMATII
7.1 Conditii de obtinere a caietului de
sarcini
7.2 Termenul limita pentru depunerea
cererilor de documente sau pentru acces la
documente
7.3 Termenul limita pentru depunerea
ofertelor sau a cererilor de participare

Email: achizitii@dspiasi.ro, direct la
secretariatul DSP Iasi, site DSP Iasi la adresa
www.dspiasi.ro
Nu e cazul
26.06.2017 ora 15:00 la secretariatul DSP Iasi,
str. Vasile Conta, nr. 2-4, plic inchis.
Documentele de calificare impreuna cu
propunerea tehnica si financiara se intocmesc
intr-un singur exemplar si se introduc in plic
inchis si netransparent marcat corespunzator.
Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:
- denumirea si adresa autoritatii contractante;
- denumirea obiectului achizitiei directe pentru
care s-a depus oferta („Oferta privind achizitia
directa servicii pentru intretinere, verificare si
reparatii aparatura medicala ” );
- denumirea si adresa ofertantului pentru a
permite
returnarea
ofertei
intarziate
nedeschisa;
- precum si inscriptia: A NU SE DESCHIDE
INAINTE DE DATA DE 27.06.2017, ora
12:00;
Plicului exterior i se va atasa, intr-o folie de
plastic transparenta, lista cu documentele care
insotesc oferta.

7.4. Data transmiterii invitatiilor de
prezentare de oferte sau de participare
candidatilor selectati
7.5. Perioada minima pe parcursul
careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
7.6. Conditii de deschidere a ofertelor
Data /locul/ persoane Persoane
autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor
7.7.INFORMATII SUPLIMENTARE
7.7.1Contractul este periodic
7.7.2.Contractul se inscrie intr un
proiect /program finanant din fonduri
comunitare

7.8.Alte informatii

Nu e cazul
90 zile (de la termenul limita de primire a
ofertelor)
27.06.2017 ora 12:00, DSP Iasi- Str.
Vasile Conta, Nr. 2-4, Comisia de evaluare

Nu
Nu

1) În cazul în care oferta este depusa de un
grup de operatori economici, oferta trebuie sa
cuprinda un acord de asociere. In cazul ofertei
declarate
castigatoare,
la
incheierea
contractului de achizitie publica, autoritatea
contractanta va solicita viitorului contractant
legalizarea acordului de asociere (legalizarea
semnaturilor conf. prevederilor Legii nr.
36/1995, republicata in 2014).

2) În cazul în care preturile ofertate pentru
ofertele clasate pe primul loc sunt egale, atunci
se va solicita ofertantilor o noua propunere
financiara, caz în care contractul va fi atribuit
ofertantului a carui noua propunere financiara
are pretul cel mai scazut.
7.9.Cai de atac
Organism competent pentru caile de atac
Serviciul de la care se pot obtine informatii
privind utilizarea cailor de atac
7.10 Informaţii privind impozitarea

7.11.
mediului

7.12
muncii

Informaţii

privind

protecţia

Informatii privind protectia

7.13 Informatii
pretului contractului

privind

ajustarea

Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ
Instituţia competentă de la care ofertanţii
pot obţine informaţii privind reglementările în
vigoare, la nivel naţional, privind impozitarea:
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Adresa: str. Apolodor nr.17, sector 5, cod
postal 050471, Bucuresti, România
Telefon: +4031/403.9160
E-mail: asistenta@mfinante.ro
Instituţia competentă de la care ofertanţii pot
obţine informaţii privind reglementările în
vigoare, la nivel naţional, privind protecţia
mediului:
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Adresa: Lacul Morii 151, sector 6,
Bucuresti,
România
Telefon:
+4021/493.4235;
+4021/493.4239
Fax: +4021/493.4237
E-mail:
office@anpm.ro;
www.mmediu.ro
Instituţia competentă de la care ofertanţii pot
obţine informaţii privind reglementările în
vigoare, privind protecţia muncii:
Inspectoratul teritorial de Munca Iasi
Adresa: Strada Moara de Foc nr.31, Iasi,
Romania
Telefon: +40232257100
Fax: +40232215583
e-mail: itmiasi@itmiasi.ro
Pretul contractului nu se ajusteaza, cu
exceptia cazurilor prevazute de lege.

