Sistemul Electronic de Achizitii Publice

APARATURĂ MEDICALĂ
Anunt de participare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02417 FOCSANI
Cod de identificare fiscala: 4297584; Adresa: Strada: Bolliac Cezar, nr. 3-5; Localitatea: Focsani; Cod NUTS: RO226 Vrancea; Cod postal:
620167; Tara: Romania; Persoana de contact: GRIGORAS-MOCANU ALINA MONICA; Telefon: +40 0237216400/ +40 0372346029; Fax:
+40 0372346033; E-mail: smuf_achizitii@yahoo.com; Adresa internet: (URL) www.mapn.ro; Adresa web a profilului cumparatorului:
www.e-licitatie.ro;

I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) https://elicitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144103
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:
adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse:
adresa mentionata mai sus

I.4) Tipul autoritii contractante
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

I.5) Activitate principala
Aparare

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
APARATURĂ MEDICALĂ
Numar referinta: 4297584_2022_PAAPD1323712

II.1.2) Cod CPV principal
33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descrierea succinta
Achiziţie de Aparatură medicală ( 39 loturi)
Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare cu 10 zile
înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 5331000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii)

II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Da
Pot fi depuse oferte pentru: Numarul maxim de loturi: 39
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Sectiunea II.2 Descriere
II.2.1) Titlu
1 Paturi cu facilități de mobilizare a pacientului cu cadru de tractiune ortopedic

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33192100-3 Paturi medicale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Locul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-VranceaLocul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-Vrancea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform documentației de atribuire

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 70%
Denumire factor evaluare: Perioada de garanție a echipamentelor
Pondere: 30%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 391000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
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II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
2 Sisteme de elevare a pacientului

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Locul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-VranceaLocul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-Vrancea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform documentației de atribuire

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 70%
Denumire factor evaluare: Perioada de garanție a echipamentelor
Pondere: 30%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 102000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
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Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
3 Mașină de spălat și dezinfectat ploști și urinare

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Locul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-VranceaLocul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-Vrancea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform documentației de atribuire

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 70%
Denumire factor evaluare: Perioada de garanție a echipamentelor
Pondere: 30%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 200000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-
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II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
4 Pat cântar pacienți

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33192100-3 Paturi medicale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Locul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-VranceaLocul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-Vrancea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform documentației de atribuire

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 70%
Denumire factor evaluare: Perioada de garanție a echipamentelor
Pondere: 30%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 228000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
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Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
5 Containere metalice pentru sterilizare cu accesorii pentru instrumentar chirurgical chirurgie generala, ortopedie, urologie, ORL

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Locul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-VranceaLocul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-Vrancea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform documentației de atribuire

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 70%
Denumire factor evaluare: Perioada de garanție a echipamentelor
Pondere: 30%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 190000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: Anunt publicat: [CN1042734/18.05.2022]
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Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
6 Pompe perfuzie automată

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33120000-7 Sisteme de inregistrare si dispozitive de explorare (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Locul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-VranceaLocul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-Vrancea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform documentației de atribuire

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 70%
Denumire factor evaluare: Perioada de garanție a echipamentelor
Pondere: 30%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 105000; Moneda: RON
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(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
7 Analizor gaze anestezice cu monitor funcții vitale și vaporizor sevoflurane compatibil cu aparatul de anestezie FABIUS GS
PREMIUM

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33190000-8 Diverse aparate si produse medicale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Locul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-VranceaLocul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-Vrancea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform documentației de atribuire

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 70%
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Denumire factor evaluare: Perioada de garanție a echipamentelor
Pondere: 30%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 90000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
8 Sistem încălzire pacient aer cald

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 39715200-9 Echipament de incalzire (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Locul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-VranceaLocul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-Vrancea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform documentației de atribuire

II.2.5) Criterii de atribuire
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Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 70%
Denumire factor evaluare: Perioada de garanție a echipamentelor
Pondere: 30%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 16000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
9 Masă pentru examinare ginecologică și tratament

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33192200-4 Mese medicale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Locul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-VranceaLocul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-Vrancea
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II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform documentației de atribuire

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 70%
Denumire factor evaluare: Perioada de garanție a echipamentelor
Pondere: 30%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 35000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
10 Sistem videoendoscopie flexibilă ORL

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Locul principal de livrare
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U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-VranceaLocul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-Vrancea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform documentației de atribuire

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 70%
Denumire factor evaluare: Perioada de garanție a echipamentelor
Pondere: 30%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 300000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
11 Unit consultație ORL cu Scaun ORL

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -
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II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Locul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-VranceaLocul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-Vrancea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform documentației de atribuire

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 70%
Denumire factor evaluare: Perioada de garanție a echipamentelor
Pondere: 30%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 450000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
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12 Microscop chirurgical ORL

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 38510000-3 Microscoape (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Locul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-VranceaLocul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-Vrancea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform documentației de atribuire

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 70%
Denumire factor evaluare: Perioada de garanție a echipamentelor
Pondere: 30%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 120000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare
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II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
13 Trusă Instrumentar artroscopie genunchi

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Locul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-VranceaLocul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-Vrancea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform documentației de atribuire

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 70%
Denumire factor evaluare: Perioada de garanție a echipamentelor
Pondere: 30%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 100000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
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II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
14 SHAVER Artroscopie actionat electric

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Locul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-VranceaLocul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-Vrancea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform documentației de atribuire

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 70%
Denumire factor evaluare: Perioada de garanție a echipamentelor
Pondere: 30%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 80000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu
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II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
15 Trusă facoemulsificare pentru chirurgia cataractei

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33122000-1 Echipament oftalmologic (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Locul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-VranceaLocul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-Vrancea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform documentației de atribuire

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 70%
Denumire factor evaluare: Perioada de garanție a echipamentelor
Pondere: 30%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 45000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
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-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
16 BIOM- sistem vizualizare pol posterior oftalmoscop operator non contact compatibil cu microscopul Haag-Streit Neo 900A

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Locul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-VranceaLocul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-Vrancea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform documentației de atribuire

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 70%
Denumire factor evaluare: Perioada de garanție a echipamentelor
Pondere: 30%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 65000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu
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II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
17 Microscop Specular

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 38510000-3 Microscoape (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Locul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-VranceaLocul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-Vrancea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform documentației de atribuire

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 70%
Denumire factor evaluare: Perioada de garanție a echipamentelor
Pondere: 30%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 110000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)
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II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
18 Sonde compatibile cu ecograful Sonoscape S50

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33141641-5 Sonde (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Locul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-VranceaLocul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-Vrancea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform documentației de atribuire

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 70%
Denumire factor evaluare: Perioada de garanție a echipamentelor
Pondere: 30%
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II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 40000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
19 Aparat masurare indice glezna brat (ABPI)

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33123100-9 Tensiometru (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Locul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-VranceaLocul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-Vrancea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform documentației de atribuire

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
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Pondere: 70%
Denumire factor evaluare: Perioada de garanție a echipamentelor
Pondere: 30%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 12000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
20 Termostat/ incubator incălzire și stocare substanță de contrast Radiologie

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Locul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-VranceaLocul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-Vrancea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform documentației de atribuire
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II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 70%
Denumire factor evaluare: Perioada de garanție a echipamentelor
Pondere: 30%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 6000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
21 Dermatoscop

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33166000-1 Aparate si instrumente pentru dermatologie (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Locul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-VranceaLocul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
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Cod NUTS RO226-Vrancea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform documentației de atribuire

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 70%
Denumire factor evaluare: Perioada de garanție a echipamentelor
Pondere: 30%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 16000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
22 Termostat laborator

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 42943210-3 Termostate de imersie (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
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Locul principal de executare:
Locul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-VranceaLocul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-Vrancea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform documentației de atribuire

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 70%
Denumire factor evaluare: Perioada de garanție a echipamentelor
Pondere: 30%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 8500; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
23 Microscop optic Laborator

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
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Cod CPV principal: 38510000-3 Microscoape (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Locul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-VranceaLocul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-Vrancea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform documentației de atribuire

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 70%
Denumire factor evaluare: Perioada de garanție a echipamentelor
Pondere: 30%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 24000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-
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II.2.1) Titlu
24 Hotă de biosiguranță clasa II-a -Laborator Analize Medicale

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 39141500-7 Hote de aspirare (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Locul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-VranceaLocul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-Vrancea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform documentației de atribuire

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 70%
Denumire factor evaluare: Perioada de garanție a echipamentelor
Pondere: 30%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 40000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
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Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
25 Cabină ultraviolete

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Locul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-VranceaLocul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-Vrancea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform documentației de atribuire

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 70%
Denumire factor evaluare: Perioada de garanție a echipamentelor
Pondere: 30%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 170000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
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II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
26 Ecograf Doppler color portabil cu două sonde

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33112200-0 Ecograf (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Locul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-VranceaLocul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-Vrancea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform documentației de atribuire

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 70%
Denumire factor evaluare: Perioada de garanție a echipamentelor
Pondere: 30%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 720000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
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Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
27 Ecograf Doppler color portabil cu trei sonde

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33112200-0 Ecograf (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Locul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-VranceaLocul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-Vrancea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform documentației de atribuire

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 70%
Denumire factor evaluare: Perioada de garanție a echipamentelor
Pondere: 30%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 420000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
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sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
28 Pompă endourologie cu sistem dublu irigație - aspirație necesar pentru rezecții endoscopice și ureteroscopii

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33125000-2 Aparate de examinare urologica (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Locul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-VranceaLocul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-Vrancea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform documentației de atribuire

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 70%
Denumire factor evaluare: Perioada de garanție a echipamentelor
Pondere: 30%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 60000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu
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II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
29 Videocistoscop mobil cu canal de lucru

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33125000-2 Aparate de examinare urologica (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Locul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-VranceaLocul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-Vrancea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform documentației de atribuire

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 70%
Denumire factor evaluare: Perioada de garanție a echipamentelor
Pondere: 30%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 95000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
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lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
30 Sistem automatizat pentru producerea apei sterile cu vas de acumulare

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33191000-5 Aparate de sterilizare, de dezinfectare si de igienizare (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Locul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-VranceaLocul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-Vrancea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform documentației de atribuire

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 70%
Denumire factor evaluare: Perioada de garanție a echipamentelor
Pondere: 30%
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II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 35000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
31 Distilator apă

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Locul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-VranceaLocul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-Vrancea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform documentației de atribuire

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
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Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 70%
Denumire factor evaluare: Perioada de garanție a echipamentelor
Pondere: 30%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 30000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
32 Ventilator mecanic portabil transport pacienți

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 42520000-7 Echipamente de ventilatie (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Locul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-VranceaLocul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-Vrancea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
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Conform documentației de atribuire

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 70%
Denumire factor evaluare: Perioada de garanție a echipamentelor
Pondere: 30%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 200000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
33 Sterilizator cu peroxid de hidrogen

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33191100-6 Sterilizator (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Locul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-VranceaLocul principal de livrare
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U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-Vrancea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform documentației de atribuire

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 70%
Denumire factor evaluare: Perioada de garanție a echipamentelor
Pondere: 30%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 660000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
34 Masină de lipit pentru sigilarea ambalajelor de sterilizare

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 39360000-3 Echipament de sigilare (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
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Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Locul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-VranceaLocul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-Vrancea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform documentației de atribuire

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 70%
Denumire factor evaluare: Perioada de garanție a echipamentelor
Pondere: 30%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 33000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
35 Sondă ecografică cardiacă compatibila cu ecograful Vivid T8 Pro
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II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33141641-5 Sonde (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Locul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-VranceaLocul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-Vrancea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform documentației de atribuire

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 70%
Denumire factor evaluare: Perioada de garanție a echipamentelor
Pondere: 30%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 20000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
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-

II.2.1) Titlu
36 Sistem polimerizare materiale tehnică dentară - oală termobaropolimerizabilă, compresor, sablator

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Locul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-VranceaLocul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-Vrancea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform documentației de atribuire

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 70%
Denumire factor evaluare: Perioada de garanție a echipamentelor
Pondere: 30%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 25000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
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II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
37 Cuptor calcinare tehnică dentară

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Locul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-VranceaLocul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-Vrancea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform documentației de atribuire

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 70%
Denumire factor evaluare: Perioada de garanție a echipamentelor
Pondere: 30%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 12000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
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Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
38 Micromotor laborator tehnică dentară

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Locul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-VranceaLocul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-Vrancea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform documentației de atribuire

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 70%
Denumire factor evaluare: Perioada de garanție a echipamentelor
Pondere: 30%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 7500; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-
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II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
39 Centrifugă digitală laborator analize medicale

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:
Locul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-VranceaLocul principal de livrare
U.M.02417 FOCSANI Str.Cezar Bolliac nr.3-5
Cod NUTS RO226-Vrancea

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform documentației de atribuire

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 70%
Denumire factor evaluare: Perioada de garanție a echipamentelor
Pondere: 30%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 70000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 6; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
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Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor:
Neîncadrarea în situatiile prevazute la art.164, 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016
DUAE completat de catre operatorii economici (ofertantii, tertii sustinatori si contractantii) participanti la procedura de atribuire cu
informatiile aferente din care sa reiasa ca nu se regasesc in situatiile prevazute la art.59, 60(conflictul de interese) 164, art. 165 si art.
167 din Legea nr. 98/2016. Precizam ca documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintelor privind neincadrarea
ofertantului, tertului si subcontractantului in prevederile art. 164, 165 si art.167 din Legea 98/2016 sunt urmatoarele:
1)Certificat de atestare fiscala ( inclusiv pentru plata contributiilor sociale) pentru persoane juridice, eliberat de Ministerul finantelor
Publice sau unitatile subordonate care au calitartea de creditor bugetar.
2)Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat) la momentul prezentarii;
3)Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare ,de decizie sau de control in cadrul acestuia , asa cum
rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca
operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin (2),art.167 alin (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice; alte documente edificatoare dupa caz.
Declaratia conflictului de interese conf.art.59-60 din Legea nr. 98/2016
DUAE completat de catre operatorii economici (ofertanti, terti sustinatori si contractanti) participanti la procedura de atribuire cu
informatiile aferente din care sa reiasa ca nu se regasesc in situatiile prevazute la art.59-60 din Legea nr. 98/2016.
Precizam ca documentul justificativ care probeaza indeplinirea cerintelor privind neincadrarea ofertantului in art.59-60 (Conflictul de
interese) este completarea Formularului 5, din sectiunea Formulare a Documentatiei de atribuire si va fi solicitat ofertantului clasat
pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra oferteloradmisibile , împreună cu asociat, subcontractant, terț susținător,
dacă este cazul.Conform art. 63 alin.(1) din Legea 98/2016 coroborat cu art. 21 alin. 5 din HG 395, persoanele cu functie de decizie in
cadrul autoritatii contractante sunt: Maricel Marius Popoiu, Raicu Cristian, Găman Vasile-Florentin, Ceapă-Antofie Marian,
Popescu Decebal, Avram Gheorghe, Radu Nicusor Bogdan, Coșereanu Florian Cătălin, Cojocariu Petru, Dumitrascu Marian, Andronic
Adrian, Adochitei Constantin, Oană Alina, Serghei Nicolai, Tudorache Maricica, Grosu-Ionescu Mariana, Făinoiu Alice-Elena, Buruiană
Iulian, Costan Radu Iulian, Joiţaru George Daniel, Damian Daniela-Bianca, Andoni Bianca-Ramona, Rotari Oxana, Huzum Mihaela,
Merchea Simona- Maria, Gavrilă Adriana, Buzoiu Mădălina Maria, Năstase Gabriel-Nicolae, Giurgea Tiberiu, Păcurici Ștefan, Nechita
Simona-Florentina, Duțescu Gheorghe, Iordache Daniela, Bostan Larisa-Cristina, Voicu Andra-Maria, Necula Laura-Lorena-Olga,
Anghel Radu-Florentin, Teodorescu Valentina, Bratu Luminița, Ardeleanu Liliana Gabriela , Grigoras-Mocanu Alina Monica, Călin
Nina Nicoleta , Manole Ștefana, Tănase Neculai.
Dupa completarea DUAE in conformitate cu notificarea ANAP nr.240/2016, operatorului economic clasat pe primul loc , împreună
cu asociat, subcontractant, terț susținător, dacă este cazul, se va solicita sa prezinte documentele justificative ce vor purta
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mentiunea: ,,conform cu originalul” si vor fi incarcate cu semnatura electronica. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta
persoana, se va prezenta o imputernicire din partea reprezentantului legal care sa ateste delegarea atributiunii in relatia cu
autoritatea contractanta. Documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba
romana.Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele, prenumele si functia semnatarului.
DUAE completat de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente care sa dovedeasca o
forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se
afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care
fac obiectul contractului.
Datele cuprinse in Certificatul constatator vor fi reale/actuale la data prezentarii.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt certificatul constatator emis de
ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor,
împreună cu asociat, subcontractant, terț susținător, dacă este cazul.
Nota: Operatorii straini vor demonstra indeplinirea cerintelor completand DUAE. Documentele justificative ce probeaza indeplinirea
celor asumate prin completarea DUAE, respective documente echivalente, emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor, împreună cu asociat, subcontractant, terț susținător, dacă este cazul.
Dupa completarea DUAE in conformitate cu notificarea ANAP nr.240/2016, operatorului economic clasat pe primul loc , împreună
cu asociat, subcontractant, terț susținător, dacă este cazul, se va solicita sa prezinte documentele justificative ce vor purta
mentiunea: ,,conform cu originalul”, si vor fi incarcate cu semnatura electronica. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta
persoana, se va prezenta o imputernicire din partea reprezentantului legal care sa ateste delegarea atributiunii in relatia cu
autoritatea contractanta. Documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba
romana.Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele, prenumele si functia semnatarului.

III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:
1.) Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4,5,6,7,8,9
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Experienta similara
Ofertantul trebuie sa furnizeze dovada livrarilor și receptiilor de aparatură medicală in cadrul perioadei de 3 ani calculată
conform art.13 din Instruțiunea ANAP nr 2 din 2017, cu indeplinirea urmatoarei conditii:
- îndeplineşte cerinţele de calificare referitoare la experienţa similară formulate în documentaţia
de atribuire, pentru lotul la care această cerinţă a avut plafonul valoric sau cantitativ, după caz,cel mai mare.
Ofertantul trebuie sa prezinte lista principalelor furnizări și receptii de produse in ultimii 3 ani (calculati pana la data limită de
depunere a ofertei) continand valori, perioade de furnizare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritați contractante
sau clienti privati in conformitate cu art.179, lit.b) din Legea 98/2016.
Exemplu de buna practică: Ofertantul care depune oferta pentru loturile 1 si 2, va trebui sa prezite lista principalelor livrări și
recepții de produse in ultimii 3 ani (calculați pana la data limită de depunere a ofertei) conținand perioade de furnizare, beneficiari,
indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati si valori care cumulate sa depaseasca valoarea fata
TVA de 391.000,00 lei, valoare corespondenta lotului cu plafonul valoric cel mai mare. - Completarea Duae.
La termenul limită de depunere a ofertelor, informațiile corespunzatoare acestei cerinte se completeaza in DUAE. Documentele
justificative din care sa rezulte valori, perioade de furnizare, beneficiar, orice alt document din care sa reiasa informatiile solicitate si
care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.
Acestea urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul
intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, împreună cu asociat, subcontractant, terț susținător, dacă este cazul.
1.) Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4,5,6,7,8,9
Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii
Respectarea de către ofertant a unor standarde minime de asigurare a calităţii, care să se raporteze la sistemele de asigurare a
calităţii bazate pe seriile de standarde relevante în legislaţia comunitară, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde
comunitare privind certificarea calităţii [ certificari ISO, EMC, TUV, CSA, IEC Certificat de marcaj european (CE Mark) sau declaratie
de conformitate a producatorului cu Directiva 98/79/EC]. - Completarea DUAE - la termenul limita de depunere a ofertelor,
informatiile corespunzatoare acestei cerinte se completeaza in DUAE.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate , la
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solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra
ofertelor admisibile , împreună cu asociat, subcontractant, terț susținător, dacă este cazul.

III.1.5) Informatii privind contractele rezervate
Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu
Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

III.2) Conditii referitoare la contract
III.2.1) Informatii privind o anumita profesie
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: --

III.2.2) Conditii de executare a contractului
-

III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

Sectiunea IV: Procedura
IV.1) Descriere
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al
dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau
al ofertelor care trebuie negociate: Nu

IV.1.5) Informatii privind negocierea
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a desfasura negocieri: Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE:

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 16.06.2022 15:00

IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
selectati
-
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IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 16.09.2022
Durata in luni: 3

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.06.2022; Ora locala: 15:00
Locul:
In SEAP

Sectiunea VI: Informatii complementare
VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

VI.3) Informatii suplimentare
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcata în SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar
vizualizarii fisierelor semnate electronic. Departajarea ofertelor cu preturi egale se face astfel: In cazul in care pe primul loc in clasamentul
provizoriu dupa evaluarea financiara au fost depuse 2 sau mai multe oferte admisibile cu preturi egale, in vederea departajarii, se vor
solicita reofertari prin intermediul SEAP ofertantilor la care s-au constatat aceste preturi egale. Autoritatea contractanta initiaza
reofertarea, depunerea ofertelor urmand a se face de catre ofertant in zona de depunere a „ofertei financiare”. Ofertantul este notificat
prin „ notificari de sistem” ca la una din procedurile la care este participant a fost initializata reofertarea de catre autoritatea contractanta.
Dupa incheierea reofertarii, ofertantii pot vedea istoricul ofertelor depuse in sectiunea „istoric oferte”, „ oferta financiara” unde se poate
observa si faza unde a fost depusa oferta respectiva.
Daca în urma acestei operatiuni nu se realizeaza departajarea celui mai mic pret, se reia operatiunea doar inca o data. Daca dupa a
doua reofertare nu se departajeaza locul I, autoritatea contractanta va anula procedura de atribuire, in baza art 212, alin.1, lit c din Legea
98/ 2016.

VI.4) Proceduri de contestare
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro;

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Termenul de exercitare a cailor de atac este prevazut la art. 8 si art. 29 din Legea 101/2016

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02417 FOCSANI
Adresa: Strada Bolliac Cezar, Nr. 3-5; Localitatea: Focsani; Cod postal: 620167; Tara: Romania; Telefon: +40 372346029; Fax: -E-mail:
smuf_achizitii@yahoo.com; Adresa internet: (URL) https://smufocsani.mapn.ro;

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.05.2022
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