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                     Avizat,                                                                                                       Aprobat      

     Director financiar contabil                                                                           Manager  

       Ec. Jurj Ovidiu Nicolae                                                                      Dr. Carjea Marcel Iosif 

                   

                         

CAIET DE SARCINI 

pentru achiziţia de ,,DISPOZITIV ELECTRONIC PENTRU ANTRENAMENT, TESTARE SI 

MONITORIZARE A MUSCULATURII RESPIRATORII’’ 

 

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. 
  Propunerea tehnica trebuie sa indeplineasca cerintele si conditiile din caietul de sarcini, acestea 

fiind considerate minime si obligatorii. 

  In situatia nerespectarii acestor cerinte si conditii, oferta este considerata neconforma. 

     

         1.   Persoana juridică achizitoare: 
   Autoritatea contractantă – Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad cu sediul în Brad,  str. Magura,  

nr. 25, cod fiscal 4634256, telefon 0254-611050, fax 0254-612282. 

 

2. Obiectul achiziţiei/cantitate: 

   Achiziţionarea în conformitate cu specificaţiile tehnice prevăzute de prezentul caiet de sarcini a  

următoarelor produse: 

- DISPOZITIV ELECTRONIC PENTRU ANTRENAMENT, TESTARE SI 

MONITORIZARE A MUSCULATURII RESPIRATORII - 1 bucata 

 

3. Durata contractului:   30 zile,  in perioada 01.10.2018 - 31.10.2018 

 

4. Valoare estimata:       6050.00 lei (fara TVA)   

 

5. Sursa de finantare: 

Bugetul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad 

6. Descrierea/caracteristicile produselor: 

             Dispozitiv electronic pentru antrenament, testare si monitorizare a musculaturii respiratorii –  1 

buc, cu urmatoarele cerinte minimale:  

- Dispozitiv care ofera antrenament al musculaturii respiratorii si monitorizare a programelor de 

antrenament a musculaturii respiratorii, a pacientiilor  cu  BPOC, astm, bronsita, fibroza chistica, 

emfizem, dispneea din cadrul afectiunilor cardiace, neuromusculare.  

Acest aparat trebuie  sa permita : 

- afisarea volumului (antrenament) : 0-8 litrii 

- Afisarea indicelui de antrenament cu scala 0-100% 

- Nivelul indicelui de antrenament : scazut, mediu, ridicat 

- Afisarea presiunii inspiratorii maxime  0-240 cm H2O 

- Evaluarea presiunii inspiratorii maxime : foarte slab, slab, suficient, bine, foarte bine 

- Afisarea fluxului inspirator de varf 0-13 l/s 

 

       

  7. Conditii contractuale: 

           Se va incheia un contract de furnizare. 

           Decontarea produselor se va face în lei, în termen de 30 zile de la livrare şi înregistrarea facturii 

fiscale la sediul Autoritatii contractante, prin ordin de plată, numai în contul deschis la trezorerie al 



furnizorului.  

           Preţul este cel din oferta câştigătoare. Pretul ramane fix, nu se ajusteaza.   

           Termen de livrare – maxim 30 de zile de la semnarea contractului de furnizare si emiterea 

comenzii. 

 

8. Modul de prezentare a ofertei:  

        Se vor prezenta urmatoarele documente:  

1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (copie lizibila conform cu originalul) 

din care sa reiasa obiectul de activitate;  

2.  Certificat de inregistrare fiscala; 

3.  Actul constitutiv al societatii  

4.  Declaratie privind eligibilitatea (Formular 2) 

5. Declaratie privind evitarea conflictului de interese in conformitate cu prevederile art. 59-60 din 

Legea nr. 98/2016 (Formular 3) 

6. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 

(Formular 4) 

7. Propunere tehnica (Formular 5) 

8. Oferta financiara (Formular 6) 

9. Oferta financiara detaliata (Formular 7)     

 

                      8.1. Modul de prezentare a propunerii financiare: 

           Pretul va include toate cheltuielile legate de transportul produselor la sediul unitatii 

contractante, punere in functiune si instruire a personalului. 

           Propunerea financiara va fi prezentata , semnata, datata si stampilata de reprezentantul legal sau 

un imputernicit al acestuia. 

 

8.2.  Modul de prezentare a propunerii tehnice: 

       Prin   propunerea tehnica, ofertantii  vor  prezenta  descrierea  detaliata  a  produselor  ofertate  

precum si alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii 

tehnice. 

       Prin propunerea tehnica, in ceea ce priveste descrierea tehnica a produselor, ofertantii  

vor trebui sa  demonstreze corespondenta stricta a acestora cu specificatiile tehnice minime solicitate de 

autoritatea contractanta.  

       Prin propunerea tehnica, ofertantii  isi asuma, in cazul in care vor fi declarati câstigatori, 

obligatia livrarii produselor  in maxim 30 zile  de la  comanda ferma emisa de beneficiar, in baza 

contractului de furnizare.  

             Prin propunerea tehnica, ofertantii isi asuma obligatia respectarii cerintelor din caietul de 

sarcini.  

             Propunerea tehnica va fi prezentata , semnata, datata si stampilata de reprezentantul legal sau 

un imputernicit al acestuia. 

 

9. Alte informatii:  

-  Data limita de depunere a ofertelor este:    28.09.2018   ora 14:00 

- Operatorii economici trebuie sa fie inscrisi in catalogul electronic SICAP. Oferta declarata 

castigatoare se va posta in SICAP.  

- Toti operatorii economici interesati vor depune oferta la registratura unitatii din str. Magura, 

nr. 25, loc. Brad, jud. Hunedoara, in plic sigilat cu adresa de inaintare in afara plicului. Ofertele 

depuse dupa data si ora limita de depunere se sonsidera intarziate si vor fi respinse.  

- Criteriul de atribuire este  pretul cel mai scazut (fara TVA), cu indeplinirea stricta a 

specificatiilor si caracteristicilor solicitate in caietul de sarcini.   
- Perioada de valabilitate a ofertei se va consemna în formularul de ofertă şi nu va fi mai mică de 

14 zile de la data limita de depunere a ofertelor. 

-  Se va incheia un contract de furnizare de produse pana la data de 30.10.2018. 

 

                  Intocmit, 

         Dr. Demian Adina  

                                                                                                 Ec. Jurca Mioara 

 



  

 

 

 

 

 

 

FORMULARELE OFERTEI 

 

 

 

 

 

NR. FORMULAR DENUMIRE FORMULAR  

FORMULAR 1  Scrisoarea de înaintare 

 

Solicitat  

FORMULAR 2 Declarație privind eligibilitatea Solicitat 

FORMULAR 3 Declarație privind evitarea conflictului de 

interese în conformitate cu prevederile art. 59 -

60 din Legea nr. 98/2016 

Solicitat 

FORMULAR 4 Declarația privind neîncadrarea în situațiile 

prevăzute la art. 165 și art. 167 din Legea nr. 

98/2016 

Solicitat 

FORMULAR 5 Propunerea tehnică  Solicitat 

FORMULAR 6 Oferta financiară  Solicitat 

FORMULAR 7 Oferta financiară detaliată Solicitat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARUL 1 

 

Înregistrată la sediul autorității contractante ........./.......................... 

Nr. ______/_____________________  

OFERTANTUL  ________________________________________   (denumirea/numele) 

Adresa:________________________________________________  

Telefon:   ______________________ 

Fax:  __________________________ 

E-mail: ________________________ 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

 

Către ________________________________ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

 

        Ca urmare a postarii pe site-ul propriu a unitatii a caietului de sarcini nr.  ______ din data 

______________,   privind aplicarea procedurii de achizitie directa pentru atribuirea contractului 

______________________________________________________________________________   

                                            (denumirea contractului de achiziţie publică), 

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă 

transmitem alăturat: 

 

     1. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de 

________ copii: 

a) Propunerea financiară; 

b) Propunerea tehnică; 

c) Documentele ce însoţesc oferta; 

 

      Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

 

 

 

    Data completării ___________                 Cu stimă, 

                                                                 Operator economic, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARUL 2 

          OPERATOR ECONOMIC  

            ____________________ 

              (denumirea/numele) 

    

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

(art. 164 din Legea 98/2016) 

                 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                 (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 

faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a 

unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infracţiunile prevazute la art. 164 din 

Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv: 

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 

286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat;  

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-

13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18
1
 -18

5
 din 

Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 

ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind 

prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic 

a fost condamnat;  

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 

spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 

terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 

36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat;  

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 

286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.  

            De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a 

sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de administrare, 

de conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de 

control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din 

Legea 98/2016.  

            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, 

     ………………………. 

   (semnătura autorizată ) 

act:126692%2041995922
act:126881%200
act:126881%200
act:126692%200
act:126692%2041995383
act:126692%2041995418
act:126881%200
act:26584%2065401735
act:26584%2023439113
act:26584%200
act:26584%2065402587
act:26584%2065402602
act:56971%2063695715
act:56971%2063695762
act:56971%2063697829
act:56971%2063697832
act:56971%200
act:329918%2064061055
act:56971%2063697824
act:56971%2063697824
act:126692%2041994745
act:126692%2096797768


 

FORMULARUL 3 

                  OPERATOR ECONOMIC  

          ____________________ 

           (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

privind evitarea conflictului de interese 

( art. 59 si 60 din Legea 98/2016) 

 

1. Subsemnatul/a……………………, în calitate de …………………….(ofertant/candidat/ofertant 

asociat/subcontractant), la…………………………, în temeiul art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea 

falsului în declaraţii, următoarele: 

   a) niciuna dintre persoanele care deține părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul 

subscris al ofertantului, al terților susținători sau al subcontractanților propuși și nicio persoană 

care face parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a 

ofertantului, a terților susținători ori subcontractanților propuși, nu participă în procesul de 

verificare/evaluare a ofertelor; 

   b) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţii propuşi nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până la 

gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere sau de supervizare a 

Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad; 

   c) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes 

personal, financiar, economic sau de altă natură și nu ne aflăm într-o altă situaţie de natură să 

afecteze independenţa şi imparţialitatea autoritătii contractante pe parcursul procesului de 

evaluare;  

   d) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul 

consiliului de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori 

asociaţi semnificativi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv 

ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Sanatoriului de 

Pneumoftiziologie Brad, implicate în procedura de atribuire;  

   e) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat printre principalele 

persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin 

până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de 

decizie în cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad și care sunt implicate în procedura de 

atribuire.  

2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că 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 publică sau, în cazul în care vom fi 

desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 

3. De asemenea, 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, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Sanatoriului de 

Pneumoftiziologie Brad cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea 

noastră. 

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

          Operator economic, 

         _________________ 

         (semnatura autorizată) 

 

 



 

FORMULARUL 4 

   OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 

din Legea 98/2016 

 

           Subsemnatul(a)............................................................... [se inserează numele operatorului 

economic persoana juridică], în calitate de ofertant la procedura de 

................................................................................................ pentru achiziția de 

............................................................................................................................, cod CPV 

..................................., la data de ............................., organizată de Sanatoriul de 

Pneumoftiziologie Brad, declar pe proprie răspundere că: 

 

1. Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la 

bugetul general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165 alin. (1) si art. 166 

alin. (2) din Legea nr. 98/2016.  

2. Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167 (1) din Legea 

98/2016, respectiv:  

a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016; 

b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 

activității;  

c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea; 

d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în 

cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;  

e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în 

cauză;  

f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire;  

g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul unui 

contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de 

concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului 

contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;  

h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea 

autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii 

criteriilor de calificare şi selecție;  

i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să 

obținem informații confidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul 

procedurii de atribuire și nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență 

semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de 

atribuire.    

          Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

         Operator economic, 

         _________________ 

         (semnatura autorizată) 

act:1114166%2096798275


 

 

FORMULARUL 5 

Operator economic 

............................... 

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

       PROPUNEREA TEHNICĂ 

    

Nr. 

Crt. 

Denumire produs Cantitate solicitata 

de unitatea 

contractanta 

U.M. Specificatii tehnice a 

produsului 

1  1 buc 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Termen de livrare:  maxim 30 zile de la emiterea comenzii 

 

 

 

            Operator economic, 

         _________________ 

         (semnatura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULARUL 6 

............................................. 

(denumirea/numele ofertant) 

 

OFERTA FINANCIARĂ 

Către SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD 

 

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului 

................ ...... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu 

prevederile şi cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să furnizăm  

........................ ............................................................. pentru prețul de 

........................................................... (cifre și litere) Ron la care se adaugă ..................... 

(cifre și litere) Ron, valoarea TVA.  

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizăm 

produsele.................................................................................................... în termenul de 

......... zile/ore (după caz) înscris în Propunerea tehnică și pe toată perioada contractului. 

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 

................................................... zile (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de 

....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi 

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziție publică, această ofertă, 

împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este 

acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

5. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice 

ofertă primită, dacă acestea nu îndeplinesc toate condițiile menționate în documentația 

de atribuire. 

 

Data _____/_____/_____ 

 

Subsemnatul  în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta 

pentru şi în numele ....................................... (denumirea/numele operatorului 

economic) 

 



FORMULARUL 7 

............................................. 

(denumirea/numele ofertant) 

 

 

 

OFERTA FINANCIARĂ DETALIATĂ 

 

 

 

Data _____/_____/_____ 

 

 

Subsemnatul ...............................................................în calitate de............................................  

legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ....................................... 

(denumirea/numele operatorului economic) 

Nr. 

Crt. 

Denumire produs Cantitate 

solicitata de 

unitatea 

contractanta 

U.M. Pret 

unitar/UM 

fara TVA 

Valoare 

fara 

TVA 

1  1 Buc   

Valoare totala fara TVA:  

Valoare totala cu TVA:  


