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                                     I. FISA DE DATE A ACHIZITIEI 
 
 
Secţiunea a II-a conţine informaţiile specifice referitoare la aplicarea concretă a procedurii 
pentru atribuirea contractului de achiziţiei publică, care sunt destinate potenţialilor ofertanţi 
interesaţi să participe la procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare. 
Informaţiile conţinute în cadrul acestei secţiuni completează, adaptează sau detaliază 
prevederile secţiunii I. Numerotarea informaţiilor prevăzute în această secţiune asigură 
concordanţa cu prevederile corespondente din cadrul secţiunii I. 
 
A. INTRODUCERE 
 
A.1. Informa ţii privind autoritatea contractant ă 
 

A.1.1.Denumirea autorităţii contractante:  
 
SPITALUL CLINIC JUDE ŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGU MUREŞ 
Adresa: str. Gheorghe Marinescu nr. 50 
Localitate: Târgu Mureş                  
Cod poştal: 540136 
Ţara: România 
Persoana de contact: Ing.Pop Sorin 
Telefon: 0265-212111 int. 470 
Fax: 0265-217267 
E-mail: aprovizionare@spitjudms.ro 
 

A.1.2. Principala activitate a Autorităţii contractante: 
• sănătate, prestarea de servicii medicale 

 
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute la adresa mai sus menţionată. 

• Instituţia responsabilă pentru soluţionarea contestaţiilor 
Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) 
Adresa: str.Stavropoleos nr.6, sector 3 
Localitatea: Bucureşti 
Cod poştal: 010873 
Ţara: România 
Telefon / fax: 021-3104641 ; 021-3104642 
 
A.1.3. Sursa de finan ţare:  
 

• Venituri proprii 
 

 
A.2. Scopul aplic ării Procedurii 
 
A.2.1. Obiectul contractului îl constituie achizi ţia de: 
 
 Elaborarea unui proiect de executie pentru supraet ajarea copului A sectia 
Ginecologie I , reamenajare Corp A si B etaj 9 nive l 12 si reamenajare Corp A si B 
etaj 8 nivel 11 , conform temei de proiectare  anex at.                                            
 Codul CPV 79930000-2 Servicii de proiectare specia lizata  
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  Nu se accept ă ofert ă alternativ ă. 
 
 
  A.2.1.1.Denumire contract şi locul de predare: 

• Contract de prestari servicii. 
            Predarea se va face la adresa str. Gheorghe Marinescu nr. 50 
            Târgu Mureş                  

• Cod CPV:  79930000-2 Servicii de proiectare specializata 
  A.2.1.2. Procedura se finalizeaz ă prin: 
• Contract de achiziţie publică 
• Durata contractului de achiziţie publică este de 30 de zile începand de la data 

semnării acestuia de către părţi. 
 

A.2.2. Procedura selectat ă     
• Cerere de oferta 

 
A.4. Legisla ţia aplicabil ă 

• OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
aprobată şi modificată prin Legea nr.337/2006;  

• HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG 34/2006: 

• HG nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 

 
 
B.  CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE 
 
B.1.3. Situaţia personală a candidatului / ofertantului. 
 Candidatul trebuie să prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea , astfel 
cum se precizează în continuare: 

• Declaraţie privind eligibilitatea conform Formularului A anexat 
• Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 dinOUG 34/2006 conform 

Formularului B anexat. 
• Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a 

impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale: 
- Certificat de Atestare Fiscală eliberat de Administraţia Financiară 

Teritorială,in copie;  
- Certificat fiscal privind impozitele şi taxele locale  eliberat de Primărie,in 

copie. 
             -     Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta  

B.2.2. Documentele care dovedesc înregistrarea 
• Pentru persoane juridice române: 

- Certificat de înmatriculare a societăţii la Registrul Comerţului,in copie; 
- Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului,in original sau 

copie legalizata ; 
• Pentru persoane juridice străine: 

- Documente care dovedesc o formă de înregistrare ca persoană juridică sau 
de  înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în 
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conformitate cu pevederile legale din ţara în care candidatul/ofertantul este 
rezident, traduse în limba română şi legalizate. 

-  
B.3.   Situaţia economico-financiară 
 

• Bilanţul contabil la 30.06.2010 vizat de organele de resort 
 

B.3.5. Capacitatea tehnică: 
 
Experienta similara : minim 1,maxim 3, conf. Art. 9(a)/ HG 925/2006, Informatii privind 
personalul tehnic de specialitate(prezentare de Cv-uri si calificari )  
Cifra de afaceri : media ultimilor 3 ani, 241.940 roni, conf. Art. 9(b)/ HG 925/2006. 
C. ELABORAREA OFERTEI 
 
C.2.1. Limba de redactare a ofertei: 

• limba română 
C.3.1. Perioada de valabilitate a ofertei: minim 30 zile de la depunerea ofertei. 
Oferta  valabilă pe o perioada mai scurtă decât cea precizată  mai sus va fi respinsă ca 
fiind necorespunzătoare. 
C.5.3.. Cuantumul garanţiei de participare: 2420  lei 
 
Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare: minim 30 zile. 
 Modul de constituire a garanţiei de participare : 

•  scrisoare de garanţie bancară.  
•  O.P. in contul RO97TREZ4765005XXX000181. 

C.7 Modul de prezentare a propunerii financiare – se va completa Formularul anexat 
C.7.4  Data pentru care se determină echivalenţa leu/euro: 26.04.2011 
C.9.  Data limită de primire a solicitărilor de clarificări 

Data:26.04.2011 
Ora: 15.30 
Adresa: str. Gh. Marinescu nr.50, loc. Tg. Mureş 

C.9.2.  Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 48 DE ORE DE LA DATA 
SOLICITARII. 
D. Prezentarea ofertei 
D.1.1. Adresa la care se depune oferta:  

 -    registratura  spitalului din str. Gh. Marinescu nr. 50, Tg. Mureş 
D.1.2. Data limită pentru depunerea ofertei: 02.05.2011 ORA 9.00 
D.2. Mod de prezentare: 
D.2.1. Număr de exemplare în original  1 ( un exemplar) 
D.3.1. Ofertantul trebuie să sigileze originalul în plicseparat, marcând corespunzător plicul 
cu “ORIGINAL” .Plicul se va introduce într-un plic exterior inchis corespunzător şi 
transparent. 
D.3.2. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, 
pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă 
este declarată întârziată. Propunerea tehnică, propunerea financiară şi dacă este cazul 
documentele de calificare  se vor introduce, în plicuri distincte marcate corespunzător. 
D.3.3. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu inscripţia 
“A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA  02.05.2011ora 11.00 ”. 
D.3.4. Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus autoritatea 
contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 
D.5. Oferte întârziate 
Sunt considerate oferte întârziate depunere la altă adresă, depunere după data/ora limită 



 6 

înscrisă la pct. D.1.2.  
 
E. DESCHIDEREA ŞI EVALUAREA OFERTELOR 
 

Data:02.05.2011 
Ora: 11.00 
Adresa: str. Gh. Marinescu nr. 50, Tg. Mureş 

 
E.7. CRITERIU  DE ATRIBUIRE 
1 Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere ec onomic : 
  
Oferta cea mai avantajoasa din punc de vedere economic  
Factor de evaluare 
 
1. pretul ofertei 
2. termen de executie  

 
TOTAL 

Pondere  
 
  75 pct 
   25 pct 
   
100 pct 

 
 

     Punctajul pentru oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic va 
fi stabilit luând în considerare următoarea  pondere:  
P total =  P1  + P 2  unde : 
P1 – punctajul pentru pre ţul ofertei în lei, f ără TVA ,  se acord ă astfel : 
- Ofertei  cu preţul cel mai scăzut (lei, fără TVA ) i se va acorda punctajul maxim / 75 
puncte    
- Pentru oferta cu alt preţ decât preţul cel mai scăzut  , punctajul se acordă altfel :  
 P 1 n = ( preţ minim / preţ n) x 75,unde Pn – pretul ofertei luate in calcul, 
P 2  - punctajul pentru „ termenul de execu ţie a lucr ărilor” (cu conditia respectarii 
conditiilor din caietul de sarcini )  se acord ă astfel : 
- Ofertei  cu termenul de execuţie cel mai scurt i se atribuie punctajul maxim -25 puncte    
- Pentru alt termen decât termenul de execuţie cel mai scurt  , punctajul se acordă astfel : 
   P 2  n = ( termen de execuţie minim  / termen de execuţie  n) x 25  
 
Clasamentul final se întocmeşte în urma însumării celor doua punctaje obţinute prin 
aplicarea algoritmelor de mai sus, pe locul întâi  fiind clasat ofertantul care obţine cel mai 
mare punctaj. 

 
E.  ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZI ŢIE PUBLICĂ 
 
Informaţii în corelaţie cu pct. A.2.3. din fişa de date a Achiziţiei 
 
F. CONDIŢII FINANCIARE IMPUSE DE CONTRACT 
 
F.1. Ajustarea pre ţului contractului;  

- Pretul din oferta va fi mentinut ferm pe toata durata de valabilitate a 
contractului. 

 
F.2. Garan ţia de bun ă execu ţie a contractului:  

- se va constitui în cuantum de 5% din valoarea contractului fără TVA 
Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie: 
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- scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie 
Autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie 

după cum urmează : 
70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal 
de recepţie la terminarea lucrărilor; 

restul de 
      30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate,             
pe baza procesului verbal de recepţie finală 
 

Oferta poate fi considerată ca fiind neconformă dacă ofertantul omite să prezinte cel mult 
3 documente din rândul celor precizate la punctul V. “criterii de calificare si selectie”. 

 
 

 
F.  ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZI ŢIE PUBLICĂ 
Informaţii în corelaţie cu pct. A.2.1.2. din fişa de date a Achiziţiei 
 
 
G. CONDIŢII FINANCIARE IMPUSE DE CONTRACT 
 
G.1. Ajustarea preţului contractului; 

- Pretul din oferta va fi mentinut ferm pe toata durata de valabilitate a 
contractului. 

G.2. Garanţia de bună execuţie a contractului: 
- se va constitui în cuantum de 5% din valoarea contractului fără TVA 

Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie: 
- scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie 
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                                                     II. CAIETUL DE SARCINI  
 
Valoare maxim estimata : 120.970 lei fara TVA 
Termen limita de predare a proiectului : 16.05.2011.  ora 08.00 la registratura 
autoritatii contractante. 
 
 
 

TEMA DE PROIECTARE 
 

SUPRAETAJARE SI RECOMPARTIMENTAREA CLINCII 
OBSTETRICA GINECOLOGIE ,  

din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures   
 

 Clinica de obstetrica ginecologie functioneaza in prezent in doua 
corpuri A si B si pe doua etaje 8 si 9 , a cladirii Spitalului Clinic Judetean 
de Urgenta Tg.Mures . Pentru a se putea indeplini standardele actuale 
aflate in vigoare  se doresc urmatoarele: 

- supraetajarea corpului A si partial al corpului B , marind 
suprafata utila a sectiei; 

- refacerea circuitelor functionale ; 
- montarea de geamuri termopan; 
- instalatii de aer conditionat in toata sectia; 
- montarea unui ascensor de persoane intre etajul 9 si 10; 
- creare de grupuri sanitare la fiecare salon; 
- inlocuirea conductelor de alimentare cu apa calda si rece alfate 

in tavanele false de la etajul 9; 
- montarea de rampe de fluide medicale ; 
- finisarea suprafetelor de pardoseli si pereti cu rasina epoxidica; 
- crearea de Sali de nastere conform standardelor actuale; 
- comasarea saloanelor de ATI noi nascuti pentru crestera 

functionalitati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAJUL 8 
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Corp A. 
 

Va fi destinat pentru  leuze si va cuprinde: 
- 7 saloane cu cate trei paturi conform NP 015/1997 
- depozit pentru lenjerie curata si separat lenjerie murdara. 
- 2 camere pentru medici 
- 2 camere pentru monitorizare 
- camera asistenta sefa 
- spatiu de curatenie plosca 
- camera de lucru pentru asistente 
- camera de odihna asistente 
- oficiu + sala de mese 
 
Corp B. 

 
Va fi destinat sectiunii de neonatologie cu urmatoarele functiunii  : 
- 2 camere pentru terapie intensiva nou-nascuti 
- 3 saloane pentru prematuri cu cate 3 locuri pentru nou-nascuti 
- 4 saloane cu cate 3 paturi pentru salon leuze (rooming in) 
- camera pentru seful sectie 
- salon de demonstratii cu 30 de locuri 
- lactarium cu anexe 
- filtru 
- camera de supraveghere nou-nascuti 
- camera pentru monitorizare 
- camera de lucru asistente 
- camera de tratament 
- camera medic de garda nou-nascuti 
- grup sanitar si camera de curatenie 
 
 
 
 
 
 
 

ETAJUL 9 
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Corp A. 
 
Va cuprinde sectia nou-nascuti si va avea urmatoarele 

compartimente: 
- 4 sali de nastere 
- blocul operator 
- salon postoperator 
- camera pentru moase 
- camera monitorizare 
- camera de lucru asistente 
- WC personal 
- filtru 
- banca de sange 
- camera medici 
- camera de lucru asistente 
- preoperator 
 
Corp B. 

 
Va fi destinat gravidelor si postcesarienilor si va cuprinde: 
- 3 saloane cu 3 paturi pentru postcesariene 
- 3 saloane pentru gravide cu paturi 
- 1 salon tampon 
- sala de mici interventii cu anexe 
- sala de mese cu oficiu 
- oficiu pentru curatenie;  
- camera pentru lenjerie murdara si camera pentru lenjerie curate 
- camera de lucru pentru medic 
- WC personal 
- camera de supraveghere 
- camera de monitoare 
- camera de lucru asistente 
- camera de tratament 
- camera de garda 
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ETAJUL 10 
 

Va fi o supraetajare pe corpul A si partial pe corpul B si va avea 
destinatia „sectia septica” si va cuprinde urmatoarele incaperi: 
- laborator de genetica 
- ecograf 
- biblioteca 
- sala de curs 
- sala de mese 
- 3 saloane cu 3 paturi 
- asistenta sefa 
- camera de lucru asistente 
- filtru 
- camera de lucru asistente 
- camera monitorizare 
- sala de tratament 
- camere rufe curat si rufe murdare 
- grupuri sanitare 

 
Proiectul tehnic de executie va cuprinde : 

- proiect de arhitectura si recompartimentare conform NP 
015/1997; 

- proiect de rezistenta pentru supraetajare; 
- expertiza tehnica; 
- proiect de instalatii de apa-canal; 
- proiect de climatizare 
- proiect de distributie fluide medicale (oxigen, aer comprimat si 

vid ); 
- proiect de instalatii electrice de forta si curenti slabi; 
- liste de cantitati de lucrari; 
- deviz de evaluare a lucrarilor; 
- fise tehnologice pentru utilaje; 
- documentatiei necesare in vederea obtineri avizelor si a 

autorizatiei de constructie. 
 
 
  

                                                                                                   Ing. Pop Sorin 
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III. FORMULARE 
                                                                                           

Formular A.  
 
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 autorizat) 
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OPERATOR ECONOMIC                                                                         Formular nr. B 
 
 
  _____________________ 
     (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: 
nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator 
judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu  fac obiectul unui aranjament cu 
creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 
nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. 
a); 
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................. 
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. 
 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. 
 
           Operator economic, 
                                       
                …………………………. 
                                                                              
                                  (semnatura autorizată ) 
 
 
      _______________ 
           (denumirea/numele) 
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CERTIFICAT 
de participare la licitatie cu oferta independenta 

 
 
 

I. Subsemnatul/Subsemnatii, …………….……., reprezentant/reprezentantii 
al/ai………..…….….….. intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie 
publica organizata de ……………………...... in calitate de autoritate contractanta, cu nr. 
………….…...…….din data de …….…………, certific/certificam prin prezenta ca 
informatiile continute sunt adevarate si complete din toate punctele de vedere. 
II. Certific/certificam prin prezenta, in numele……………………………………….., 
urmatoarele: 
1. am citit si am inteles continutul prezentului contract; 
2. consimt/consimtim descalufucarea noastra de la procedura de achizitie publica in 
conditiile in care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice 
privinta; 
3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa 
inainteze oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta; 
4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege orice persoana fizica sau 
juridica, alta decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza 
in cadrul aceleasi proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de 
participare; 
5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare 
concurent, fara sa existe consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia; 
6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea 
ce priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta 
sau nu la respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva orferta elemente 
care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri; 
7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea 
ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau seviciilor oferite; 
8. detaliile prezentate in oferta nu au fost communicate, direct sau indirect, niciunui 
concurent inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor. 
III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele 
consemnate in prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea. 
 

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

la sfarsitul anului fiscal 
(mii lei) 

Cifra de afaceri anuala 
la sfarsitul anului fiscal        
(echivalent euro) 

1.   
2.   
3.   
Media 
anuala: 

  

                                                     
 
 
 
       Operator economic, 
                                                                 ________________ 
                                                               (semnătură autorizată) 
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  OFERTANTUL 
__________________ 
   (denumirea/numele) 

 
FORMULAR DE OFERTA 

            Catre .................................................................................................... 
                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

            Domnilor, 
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 

______________________________________ne oferim ca,in conformitate 
(denumirea/numele ofertantului) 
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam/sa 
inchiriem/sa livram in sistem leasing cu optiune de cumparare/sa livram in sistem leasing fara 
optiune de cumparare  (se elimina optiunile neaplicabile) ________________________________________, 
                                                                                                                         (denumirea produselor) 
pentru suma de _________________________ lei, reprezentand ________________Euro 
                                (suma in litere si in cifre)                                              (suma in litere si in cifre) 
platibila dupa receptia produselor/in rate lunare sau trimestriale (se elimina optiunile neaplicabile), la 
care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de _____________________lei 
                                                                                                                     (suma in litere si in cifre) 

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa 
furnizam produsele in graficul de timp anexat. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ________ 
___________________zile,respectiv pana la data de ___________________________, 
        (durata in litere si cifre)      (ziua/luna/anul 
Si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei 
de valabilitate. 

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, 
impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita 
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 

5. Alaturi de oferta de baza: 
     _ 
     |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta 
separat, marcat in mod clar "alternativa"; 
     _ 
    |_|   nu depunem oferta alternativa. 
            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind 
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din 
documentatia de atribuire. 

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta 
oferta pe care o puteti primi. 

Data _____/_____/_____ 
            
                   _____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 
                        (semnatura) 

              oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                                       (denumirea/numele ofertantului) 

OPERATORUL ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
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DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 3 ANI 

 
 
 
 
 

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

 
 

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

         



 18 
 

 
 
OPERATOR ECONOMIC                                                                          
…………………………… 

 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI  
ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE 
 

  
 
 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al....................................................., 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că 
datele prezentate în tabelul de mai jos 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.......................................................................... cu privire la orice aspect tehnic şi                                              
             (denumirea şi adresa autorităţii contractante) 
financiar în legatură cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………………….. 
                                                                                                                  (se precizează data expirării  
                   perioadei de valabilitate a ofertei) 

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

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 19 
 

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE 
 

Nr. ........... din   
 

               
 

 I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
  

          SPITALUL CLINIC JUDE ŢEAN DE URGENŢĂ TG. MUREŞ, cu sediul în  Tg. 
Mures, Str. Gheorghe Marinescu, nr. 50, tel/fax: 0265 217235, cod fiscal nr. 4323209,  
cont nr. RO97TREZ4765041XXX000418 deschis la Trezorerie Tg. Mures, reprezentat 
legal prin manager dr. Gomotîrceanu Florin şi director economic ec. Cristina Dobrican, 
denumită în continuare utilizator,  
 şi 

S.C. ……………………………………….. S.R.L., cu sediul în ……………………., 
str. …………………………… nr……., judeţul …………………., telefon/fax 
…………………….., nr.înmatriculare RC ……………. J …..-………/………., CUI: 
……………………, atribut fiscal RO, cont nr. ……………………………………………….., 
deschis la ……………………………, reprezentată prin ..........................................  funcţia 
....................................,, denumită în continuare executant, 
 

au convenit încheierea prezentului contract de prestări-servicii având următoarele 
clauze: 
 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1. – Prezentul contract are ca obiect servicii de proiectare 

....................................., în perioada convenită prin prezentul contract. 
                                                                                                                                                                                                                                                                             

 III. DURATA  CONTRACTULUI  
3.1. – Prezentul contract intră in vigoare la data semnării lui de către ambele 

părţi, respectiv .............. şi este valabil pînă la data de ........................... 
 

IV. VALOAREA CONTRACTULUI 
 4.1. – Preţul serviciilor prestate conform prezentului contract este de ......... lei , 
sau după caz  ........ euro , din care  ....... lei  TVA, respectiv  .............  euro  TVA. 

4.2. – Plata se va face în termen de ............ zile lucrătoare de la data primirii 
facturii. 
 4.3. – Preţul este cel declarat în propunerea financiară, care va fi menţinut pe 
toată durata de valabilitate a contractului. 
 
  V. OBLIGAŢIILE EXECUTANTULUI 

5.1. – Executantul se obligă să efectueze serviciile prevăzute în oferta de preţ 
precum şi în anexa nr.1 – Tema de proiectare, documente care fac parte integrantă 



 20 
 

din prezentul contract.   
5.2. – Executantul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu 

profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului şi în conformitate cu 
propunerea sa tehnică. 

5.3. – Executantul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a 
asigura resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele sau alte asemenea, fie 
de natură provizorie, fie definitive 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. 

5.4. – Executantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în 
conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată este răspunzător atât de 
siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea 
personalului folosit pe toată durata contractului. 

 
    VI. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI 

6.1 – Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului 
în cuantum de 5% din valoarea contractului fără TVA, respectiv ......................... lei prin 
.......................................................... 
          6.2 – Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună 
execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îndeplineşte, nu 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 furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu 
au fost respectate.  

6.3 – Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce 
furnizorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.   

6.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 
zile de la îndeplinirea obligaţiilor asumate. 
 
 VII. OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI 

7.1. – Utilizatorul are următoarele obligaţii: 
- să permită angajatului executantului autorizat accesul liber la amplasamentul 

pentru care se efectuează serviile de proiectare; 
- să plătească executantului la scadenţă contravaloarea serviciilor executate. 

 
  VIII. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR CONTRACTANTE  
8.1. – Executantul este răspunzător pentru realizarea documentaţiei în termenul 

convenit, în condiţiile respectării normativelor tehnice şi a legislaţiei în vigoare. 
8.2. – În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să îşi 

îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, beneficiarul are dreptul de a deduce din 
preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din valoarea 
contractului. 

8.3. – În cazul în care utilizatorul nu onorează facturile în termen de ...... de zile 
de la data scadenţei, acesta are obligaţia de a plăti  penalităţi de 0,01% pentru fiecare zi 
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de întârziere, calculate asupra sumei datorate. 
8.4. – Executantul va remedia fără costuri suplimentare pentru utilizator toate 

deficienţele constatate de organele de control în termenul impus de acestea, dacă fac 
obiectul prezentului contract. 

8.5. – Executantul va suporta necondiţionat şi nelimitat orice despăgubiri civile 
la care societatea beneficiara va fi obligată  ca urmare a angajării răspunderii sale 
pentru neîndeplinirea obligaţiilor care fac obiectul prezentului contract. 
 

IX. INCETAREA CONTRACTULUI 
9.1. – Încetarea contractului este posibilă în următoarele situaţii: 
a) prin acordul părţilor; 
b) scadenţă la termen; 
c) prin denunţarea unilaterală cu preaviz scris de 30 zile calendaristice; 
d) prin reziliere pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract 
de către una dintre părţi.   

  
 

X. FORŢA MAJORĂ 
10.1. – Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor 

asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta. 
10.2. – 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. 

10.3. – Partea contractată care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica 
celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri 
care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor. 

10.4. – Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă 
mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de 
plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte 
daune-interese. 
  
  XI.  SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

11.1. – Părţile 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. 
           11.1. – Dacă după 15 zile de la încetarea acestor tratative neoficiale, părţile nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca 
disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente de la sediul 
utilizatorului. 
 

 XII. LIMBA CARE GUVERNEAZ Ă CONTRACTUL  
12.1. – Limba care guvernează contractul este limba română. 

 
XIII. COMUNICĂRI 
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13.1. – Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului 
contract, trebuie să fie transmisă în scris. 

13.2. – Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât 
şi în momentul primirii. 

13.3. – Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, fax sau e-
mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
  

XIV. LEGEA APLICABIL Ă CONTRACTULUI  
14.1. – Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

              
XV.  ALTE CLAUZE                                                 
15.1. – Orice modificare sau completare a prevederilor din prezentul contract se 

poate face numai prin acte adiţionale încheiate, conciliate şi semnate de ambele părţi, 
prin reprezentanţii autorizaţi. 

  
                Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare câte unul pentru fiecare parte, 
azi.........................., câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
                       Utilizator,                   Executant, 
Spitalul  Clinic Jude ţean de Urgen ţă                         S.C. ........................... S.R.L. 
                       Tg. Mureş                                                                                                                                                                       
 
                                                                                               Reprezentant legal, 

              Manager, 
   Dr. Gomotîrceanu Florin 
                                                                                                                                          

 
 
Director Financiar Contabil,      
      Ec. Cristina Dobrican 
 
 

     
                           Vizat juridic, 
 
 
 
 
 
 


