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Catre:

Referitor la:
Invitaţia de participare la „Procedura negociere fara publicarea prealabila unui anunţ de participare"SPITALUL GENERAL CF GALAŢI cu sediul Galaţi, str. Alexandru Moruzzi, nr.5- 7, cod fiscal 3127328, in calitate de autoritatea contractanta organizează „procedura de negociere fara publicarea unui anunţ de participare” conform art 104 lit c} din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice avand ca obiect atribuirea contractului de FURNIZARE MEDICAMENTE COD CPV 33600000-6. împărţire în loturi

Sursa de finanţare: FNUASS
Limba de redactare a ofertei: Română
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta: 90 zile (de la termenul limită de primire a ofertelor}
Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire se regăseşte postata pe site-ul spitalului disponibil la adresa: http://www.spitalgeneralcfgalati.ro la, la secţiunea: Anunţuri -  Achiziţii Publice cu denumirea.. FURNIZARE „MEDICAMENTE* PROCEDURA DE NEGOCIERE FARA PUBLICARE PREALABILA

Modalitatea de atribuire: Un contract de achiziţii publice

Valoarea estimată a tuturor loturilor: 28.590,10 Iei fara TVA

Garanţia de participare: Nu se solicita garanţia de participare cf.art.35 alin.2, HG 395/2016.

Oferta depusă de ofertanţi trebuie să cuprindă:
Documentele de calificare
Propunerea tehnica -  ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât acesta să respecte în 
totalitate cerinţele prevăzute în caietul de sarcini.
Propunerea financiară

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
Moneda in care se transmite oferta: Preţul va fi exprimat în lei, fără TVA.

Data limită pentru transmiterea ofertei: 22.11.2017 ora 1000

Va invitam sa depuneţi oferta si sa participaţi la şedinţa de deschiderea ofertei ce va avea loc in data de: 
22.11.2017 ora Î l 00

Oferta preliminară si oferta finala semnate si stampilate se vor depune la secretariatul Spitalului General 
CF Galaţi, str. Alexandru Moruzzi, nr.5- 7;

Procedura de negociere se va desfasura si va avea Ioc Ia sediul Spitalului General CF Galaţi, str. Alexandru 
Moruzzi, nr.5- 7 - Serviciul Administrativ Achiziţii Publice C.A.T.

Data si ora limita de depunere a ofertei finale va fi stabilita la o data ulterioara rundei de negocieri.
Anexam la prezenta invitaţie de participare Documentaţia de a tri b ui re Doc u m e nta li a poate fi procurata, in baza unei solicitări Ia adresa de e-mail licitatii@spitalgeneralcfgalati.ro
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numarele de telefon: 0236/460795 int.103/0236-412790 - Serviciul Achiziţii APCAT email:spitalcf gî@yahoo,com persoana de contact Tatiana DONICL

SERVICIUL ADMIN. ACHIZIŢII PUBLICE C.£.T.Sef Serv, Insp. Sp. Violeta Irimia întocmit: Insp. Sp.Tatiana Donici ) 1
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DOCUMENTAŢIA PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI 
DE ACHZITIE PUBLICA

AVÂND CA OBIECT: FURNIZARE „MEDICAMENTE" 
PROCEDURA NEGOCIERE FARA PUBLICARE PREALABILA A UNUI ANUNŢ

COD CPV: 33600000-6

DOCUMENTAŢIA DE A TRIBU IRE reprezintă acele documente care conţin cerinţele formale, 
tehnice şi financiare, care permit descrierea obiectivă a obiectului contractului de achiziţie publică şi pe 
baza căruia operatorul economic îşi va elabora oferta.

Documentaţia de atribuire cuprinde:

a) Secţiunea I -  Fişa de date a achiziţiei;

b) Secţiunea II - Caiet de sarcini;

c) Secţiunea III -  Formulare (modele);

d) Secţiunea IV - Clauze contractuale (model contract furnizare)
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Sectiunea 1. FISA PF, DATE A ACHIZIŢIEI 
Tip legislaţie: Legeanr.98/23.05.2016

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

1.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACTDenumire oficială: Spitalul General CF GalaţiAdresă: Galaţi, str. Alexandru Moruzzi, nr. S  -7Judeţul: Galaţi Cod poştal: 800223 Ţara: RomâniaPunct (e) de contact:Serviciul Adminiastrativ Achiziţii Publice C.A.T. 
Spitalul General CF Galaţi Telefon: +40 0236/460795E-mail: spitalcfgl@yahoo.com Fax:+400236/411613Adresa de internet: (Daca este cazul) spitalcfgl@yahoo.com
Alte informaţii pot fl obţinute la:

[X] Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

□  Altele: completaţi anexa A J

Caietul de sarcini, documentaţia specifica (pentru concesiuni) si/sau documentele suplimentare 
(inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achiziţie dinamic) pot fi obţinute
la:

[X] Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

□  Altele: completaţi anexa A.II

Ofertele/proiectele sau solicitarile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la: 
[X] Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

□  Altele: completaţi anexa A JII

1,2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE)
[XJ Minister sau orice altă autoritate naţională sau o Servicii publice generale
federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale o Apărare
acestora □  Ordine şi siguranţă publică□  Agenţie/birou naţional sau federal a Mediu□  Colectivitate teritorială □  Afaceri economice şi financiareo Agenţie/birou regional sau local X Sănătate□  Organism de drept public □  Construcţii şi amenajări teritorialeo Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană □  Protecţie socială□  Recreere, cultură şi religie□  EducaţieX  Altele (precizaţi): In subordinea MT □  Altele (precizaţi):---------------Autoritatea contractantă acţionează tn numele altor autorităţi contractante NU
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SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
II. 1) DESCRIERE

II.l.l)  Denumirea dată contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractantă/entitatea 
contractantă:Contract de furnizare MEDICAMENTE
11.1.2} Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a 
serviciilor

a) Lucrări □ b} Furnizare X c} ServiciiExecutare □Proiectare şi executare o Executarea, prin orice □  mijloace, a unei lucrări, conform cerinţelor specificate de autoritatea contractantă
Cumpărare X

Categoria serviciilor: nr. □ □(Pentru categoriile de servicii 1-27, consultaţi anexa II aa Directivei 2004/18/CE}.Locul principal de executare Locul principal de livrare:

a) Spitalul General CF Galaţi, Ioc. Galaţi, str. 
Alexandru Moruzzi, nr. 5-7;

b) Secţia Exterioara cu Paturi CF Buzaum 
Str. Republicii nr.8-12

Cod NUTS R0224 -  Galati
Cod NUTS R0222 -  Buzău

Locul principal de prestareCod NUTS □ □ □ □ □ □ Cod NUTS □ □ □ □ □ □

11.1.3} 11.1.3} Procedura implică
Un contract de achiziţii publice DA

11.1.4} Informaţii privind acordul-cadru fdupa caz} Nu e cazul
II. 1.5} Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor

Contract de furnizare ,, MEDICAMENTE,, conform Caiet de sarcini.

H.1.6) Clasificare CPV 33600000-633632300-2 PREPARATE CONTRA GUTEI33612000-3 MEDICAMENTE ÎMPOTRIVA TULBURĂRILOR GASTRO-INTESTINALE33613000-0 LAXATIVE33621100-0 ANTITROMBOTICE33621300-2 PREPARATE ÎMPOTRIVA ANEMIEI33622100-7 MEDICAMENTE UTILIZATE IN CARDIOLOGIE33622300-9 DIURETICE33622800-4 MEDICAMENTE PENTRU SISTEMUL RENIN-ANGIOTENSIN33631500-7 CORTICOSTEROIZI DE UZ DERMATOLOGIC SI PREPARATE DERMATOLOGICE33631600-8 ANTISEPTICI SI DEZINFECTANTI33641000-5 MEDICAMENTE PENTRU SISTEMUL GENITO-URINAR SI HORMONI SEXUALI33642200-4 CORTICOSTEROIZI DE UZ SISTEMIC33661100-2 ANESTEZICE33661300-4 ANTÎEPÎLEPTICE33661500-6 PSIHOLEPTICE33661600-7 PSIHOANALEPTICE33661700-8 ALTE MEDICAMENTE PENTRU SISTEMUL NERVOS 33661700-8 SUPLIMENTE MINERALE33610000-9 MEDICAMENTE PENTRU TRACTUL DIGESTIV SI METABOLISM33651100-9 ANTIBACTERIENI PENTRU UZ SISTEMIC33695000-8 TOATE CELELALTE PRODUSE NETERAPEUTICE33615100-5 INSULINA33692400-1 SOLUŢII PENTRU PERFUZII33692210-2 SOLUŢII PENTRU NUTRIŢIE PARENTERALA33692500-2 SOLUŢII INJECTABILE_____________________________________________________________
11.1.7) Contractul intra sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice fGPA) NU

11.1.7} împărţire în loturi DA
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un singur lot □ unul sau mai multe loturi 
X

toate loturile o
IL1.9) Vor fi acceptate variante [oferte alternative} NU

11.23 CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

11.2.1} Cantitatea totală sau domeniul:Scopul: achiziţionarea de medicamente generale in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.
Valoarea estimată globala a tuturor loturilor este de: lei fara TVA.

11.2.2} Opţiuni NU

11.3} DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUICADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE -2 luni zile 
de la data atribuirii contractului.

11.4} AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI

11.4.1. Ajustarea preţului contractului NU

SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE 
IILl} CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT

III. 1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz)Ill.l.l .a )  Garanţie de participare
NU se solicita garanţie de participare cf.art.35 alin.2, HG 395/2016.

IILl.l.b) Garanţie de bună execuţie _________________________________________________________________________ NU
III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevanteFonduri: Finanţare integlala de la FNUASS

IILl.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul
(după caz}Asociere conform art. 53 din Legea privind achiziţiile publice nr. 98/2016.
111.1.4} Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale NU

III.l,5. Legislaţia aplicabilăa} Legea privind achiziţiile publice nr. 98/2016; b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziţie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii, precun si pentru organizarea si funcţionarea Consiliului National de Soluţionare a Contestaţiilor nr.101/2016; Hg 395/2016.c) www.anap.gov.ro________________________________________________________________________________________________________________
111.2} CONDIŢII DE PARTICIPARE

IH.2.1} Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare Ia înscrierea în registrul 
comerţului sau al profesiei

III.2.1.a} Situaţia personală a candidatului sau ofertantului:

Cerinţa nr. 1
Ofertanţii, tertii susţinători si subcontranctantii NU trebuie sa se regaseasca in situaţiile prevăzute la art. 
164.165 si 167 din L98/2016.încadrarea in situaţia prevăzută la art 164,165,167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice atrage exluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziţie publica.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate sunt:
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Ofertanţj/candidatii finclusiv asociatii/suhcontraetantii/terti susţinătorii au obligaţia completării si 
prezentării iniţiale respectiv oda ta cu depunerea ofertei a următoarelor Formulare:

> FORMULAR nr. 2 -Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art, 164,165 si 167 
din Legea nr. 98/2016;

> FORMULAR nr. 3- Declaraţie privind calitatea de participant la procedura;

> FORMULAR nr. 16 -Acord de subcontractare (daca este cazul);Formularele nr. 8 ,9 si 10 pentru: Declaraţiile privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164,165 si 167 din Legea nr. 98/2016 se vor prezenta (la solicitarea autoritatii contractante) doar de catre ofertantul 
clasat pe primul loc, in clasamentul intermediar; dupa finalizarea evaluării ofertelor (respectiv dupa aplicarea 
criteriului de atribuire in conformitate cu prevederile art.196 alin 2/LG. 98/2016 coroborat cu prev artl32 alin 2/HG 395/2016);Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neîncadrării în situaţiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea AC, a următoarelor informaţii şi documente:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a 
contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

• cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;• după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;• Dupa caz, alte documente edificatoare.Persoane juridice/fizice străine:Documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care aceştia sunt rezidenţi, prin care sa dovedească îndeplinirea obligaţiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislaţia din tara de rezidenta.Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Cerinţa nr. 2
Ofertanţii, asociaţii, tertii susţinători si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situaţiile 
prevăzute la art. 59 si 60 din Legea nr, 98/2016.

In acest sens se va prezenta o data cu oferta de catre: ofertant, asociat, terţ susinator si subcontractant - 
FORMULARUL 1 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si art. 60 din Legea 
nr.98/2016 privind achiziţiile publice.

2. In sensul art. 63 (1) Persoanele cu funcţie de decizie în cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt următoarele:Manager: Carmen Adriana ŞERBĂNESCU;Director finaciar-contabil: EcEmilia CHIRITA;Director medical - Dr. Mihaela CHELARIU;Consilier Juridic: Teodor GHINIS;Sef Serviciu Finaciar-contabilîtate: Ec. Margareta ZAHARIA;Serviciul Administrativ, Achiziţii Publice, Contractare, Aprovizionare - Transport: Şef Serv.Insp.spec. Violeta IRIMIA, Insp, spec. Tatiana DONICI, Insp.spec. Gigi NEAGU MODIGA;Farmacist sef Rodica CHISELEV, Gina CARP asistent farmacie;Farmacist Monalisa POSTOLACHESindicatul Liber Independent al salariaţilor: Dr. Liviu MORAR
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

Cerinţa nr. 1Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare în condiţiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situaţiile 7



de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei-se va prezenta;

• Certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanţilor străini, documente echivalenteemise în tara de rezidenta Informaţiile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/VALIDE LA DATA PREZENTĂRII ACESTUIA.Persoanele juridice/flzice străine, în calitate de ofertanţi, sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente similare cu cele solicitate, valabile în tara de origine, în original sau copie certificata "conform cu originalul" însoţite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.
Cerinţa nr, 2Operatorii economici care depun oferta trebuie sa deţină atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional, respectiv la procedura de achiziţie pot participa numai operatorii economici autorizaţi

• Autorizaţie de distribuţie angro si Autorizaţie de punere pe piaţa a produsului eliberata de 
Ministerul Sanatatii - Agenţia Naţionala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale.Actul normativ care impune obligativitatea acestei autorizări - Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,Titlul XVII Medicamentul, cu modificările si completările ulterioare si O.M.S nr.1964/2008 pt aprobarea normelor privind înfiinţarea,organiz si funcţionarea unităţilor de distribuţie angro de medicamente de uz uman. Persoanele juridice /fizice străine: vor prezenta documente echivalente, emise in conf. cu legislaţia aplicabila in tara de rezidenta.Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinţei: se va completa FORMULAR nr. 4. de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor si se va 

prezenta odata cu oferta;

Documentul se va depune in copie certificata "conform cu originalul”Persoanele juridice / fizice străine, în calitate de ofertanţi, sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente echivalente cu cele solicitate, emise in tara de rezidenta, în original sau copie certificata "conform cu originalul" însoţite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.
NOTA:

• Certificatul constatator emis de ONRC si Autorizaţia de distribuţie angro emisa de MS se vor 
prezenta (la solicitarea autoritatii contractante) doar de către ofertantul clasat pe primul loc, in 
clasamentul intermediar, după finalizarea evaluării ofertelor (respectiv după aplicarea criteriului de 
atribuire in conformitate cu prevederile artl96 alin 2/lG, 98/2016 coroborat cu prev artl32 alin 2/HG 395/2016);• Operatorii economici nerezidenti (străini) vor prezenta documente echivalente emise in tara de 
rezidenta, urmând sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de către ofertantul 
clasat pe locul lin  clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

HI,2.2) Capacitatea economică şi financiară NU

HI.2.3.a) Capacitatea tehnică şi/sau profesională NU

III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calităţii şi de protecţie a mediului NU
IH.2.4) Contracte rezervate [după caz] NU

III.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

111.3,1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii NU

1IL3.2) Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările

profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

NU

SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ 
IV.l) PROCEDURA

IV. 1.1) Tipul procedurii şi modalitatea de desfăşurare

IV.l.l.a) Modalitatea de desfăşurare a procedurii de atribuire Ofline

IV.l.l.b) Tipul procedurii:

Negociere fara publicare prealabila a unui anunţ de participare

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE / CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de soluţii)
8



IV.2.1) Criterii de atribuire

Preţul cel mai scăzut DA

IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică NU

Informaţii suplimentare despre licitaţia electronică :

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă:

IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract NU

IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta/candidatura/proiectul sau cererea de 
participare: Română
Moneda în care se transmite oferta financiară (în cazul procedurilor online sau offline cu etapă finală de L.E,): RON

IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină ofertaDurata în zile: 90 zile (de la termenul limită de primire a ofertelor)_______________________________________________________
IV.3.8) Recompense şi juriu ( în cazul unui concurs de soluţii) NU e cazul

IV.3.8.1) Se va acorda una sau mai multe prime

IV.3.8.2) Detalii privind plăţile către toţi participanţii (după caz)

IV.3.8.3) Contracte atribuite în urma concursului: Contractele de servicii atribuite în urma concursului 
vor fi atribuite câştigătorului sau unuia dintre câştigătorii concursului

IV.3.8.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractantă/entitatea contractantă 
IV.3.8.5) Numele membrilor juriului selectaţi (după caz)

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI___________________________________________________________________________________________
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice___________________________________________________________________Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât sa respecte cerinţele prevăzute în caietul de sarcini princompletarea tabelului - Propunere tehnica FORMULAR nr.5Propunerea tehnica va fi prezentata pentru fiecare lot pentru care se ofertează.Propunerea tehnica va fi prezentata în asa fel încât sa detalieze si sa demonstreze îndeplinirea tuturor cerinţelor din Caietul de sarcini.Orice referire din cuprinsul prezentei documentaţii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, producţie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerţ, un brevet de invenţie si/sau o licenţa de fabricaţie se va citi si interpreta ca fiind însoţita de menţiunea "sau echivalent”.
Nota:Ofertantul va prezenta şi o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că la elaborarea ofertei a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, în conformitate cu normele şi reglementările legale în vigoare se va completa: FORMULAR nr. 6 si se va depune odata cu oferta._______________

IV.4,2. Modul de prezentare a propunerii financiare____________________________________________________________________Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al conţinutului, pe toata durata de valabilitate stabilita. Operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.Legat de propunerea financiara, se va completa FORMULARUL NR, 7 si va include preţul unitar/pe tîp produs 
cat si preţul total aferent cantitatilor estimate.In cazul in care ofertantul nu transmite in perioada precizata de comisia de evaluare clarificările/răspunsurile solicitate oferta va fi considerata neconforma.Propunerea financiara va fi prezentata pentru fiecare lot pentru care se oferteaza.Nu se accepta oferte alternative.Criteriul de atribuire „preţul cel mai scăzut”Preţul va fi a exprimat lei exclusiv si inclusiv TVA, cu doua zecimale după virgula si vor reprezenta valoarea întregului lot pentru care se depune oferta, corespunzător cantitatii aferente pentru fiecare lot in parte.
IV.4.3. Modul de prezentare a oferte
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Adresa la care se depun si se dechid ofertele: la secretariatul autoritatii contractante: Spitalul General CF 
Galaţi, str. Alexandru Moruzzi, nr. 5-7, loc. Galaţi

DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA OFERTEI: 22.11.2017, ORA 10:00 
DATA LIMITA PENTRU DESCHIDEREA OFERTELOR: 22.11.2017, ORA 11:00Modul de prezentare/ sigilare/marcare a ofertelor este următorul:- Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei şi al documentelor care o însoţesc, în original:- Documentele trebuie să fíe tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă- Orice ştersătură, adăugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana autorizată să semneze oferta;Documentele vor fi introduse în plicuri distincte, marcate corespunzător, respectiv:
Oferta tehnica si oferta financiara în original se sigilează în plicuri separate
Plicul 1 va conţine documentele de calificare, plicul 2 propunerea tehnică, iar plicul 3 oferta financiara.- Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, închis corespunzător şi netrasparent;- Plicurile interioare trebuie să fíe marcate cu denumirea ofertantului, pentru a permite retumarea ofertei, fără a fí deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată;
Plicul exterior trebuie să fíe marcat cu adresa autorităţii contractante si cu inscripţia:

“A N U  S E  DESCHIDE ÎNAINTE D E DATA 22.11.2017, ora 11:00 ", Dacă plicul exterior nu este marcat conform pre vederilor de mai sus autoritatea contractantă nu îşi asumă responsabilitatea pentru rătăcirea ofertei 
Ofertele depuse Ia alta adresa decât cea Indicata vor fi respinse ca inacceptabile si returnate nedeschise. Oferta nu trebuie sa cuprindă nicio schimbare sau modificare, cu excepţia acelor modificări făcute in conformitate cu instrucţiunile Autoritatii contractante si a celor ajustări generate de erorile proprii ale ofertantului. In astfel de cazuri la fiecare modificare trebuie sa existe semnătură persoanei împuternicite.

Ofertele trebuie depuse la sediul autoritatii contractante până la data si ora 
limita specificata în documentaţia de participare.

OFERTA VA CUPRINDE;
- Opisul conţinând indexul documentelor depuse cu precizarea numărului paginii unde se regăseşte fiecare document;- Documentele de calificare se vor prezenta în ordinea în care au fost solicitate în Fisa de date a achiziţiei.
- Propunerea tehnica;Propunerea financiara ¡împuternicire legală - semnată de către administrator /reprezentantul legal, sau un alt document legal echivalent, în cazul în care semnatarul ofertei, este altcineva decât administratorul/reprezentantul legal al firmei (original/traducere autorizată).Prin împuternicire se va autoriza semnatarul ofertei să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului;

Se va depune formularul de contract propus, semnat si stampilat de ofertant, însorit de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor accepta numai in măsură in care acestea nu vor fi, in mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractanta.
Ofertantul are obligaţia ca până la data si ora stabilita pentru depunerea ofertelor sa asigure 
primirea si înregistrarea, prin posta sau direct la registratura autoritatii contractante a 
următoarelor documente:
- Scrisoare de înaintare
- Oferta (documente de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara) in original Autoritatea contractanta nu îsi asuma răspunderea pentru ofertele depuse/transmise Ia o alta adresa decât cea stabilita în anunţul sau invitaţia de participare.- Operatorul economic nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta după expirarea datei limita stabilite pentru depunerea ofertelor.

SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE

SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE

VI. 1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC [după caz} NU

VL2) Contractul/Concursul se înscrie într-un proiect/program finanţat din fonduri comunitare/program operaţional/program naţional de dezvoltare rurală NU
Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e): ________
Tipul de finanţare:Cofinanţar □  Credite externe cu garanţia statului o Fonduri europene □  Dacă da, numele fondului (se va selecta obligatoriu din lista disponibilă)
Alte fonduri.: FNUASS



VI.3) ALTE INFORMAŢII1. Termen de plata: minim 60 de zile calendaristice de la data primirii facturii sau de la data recepţiei bunurilor, dacă data primirii facturii este anterioară recepţiei bunurilor. Plata se face in lei, prin ordin de plata prin Trezorerie.2. Termen de livrare: în termen de maxim 3 zile de la comanda fermă emisă de achizitor iar furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor.3. In cazul ofertelor(clasate pe primul loc) cu preturi egale, la solicitarea comisiei, se vor depune noi oferte. Modalitatea de departajare a eventualelor oferte cu preturi egale, se va realiza prin reofertare. La reofertare, preţul nu poate fi imbunatatit decât pana la nivelul preţului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior.Datele de depunere a propunerilor financiare de reofertare se vor comunica in solicitarea transmisa de cătrecomisia de evaluare._____________________________________________________________________________________________________________
VI.4) CĂI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atacDenumire oficială: Consiliul Naţional de Soluţionare a ContestaţiilorAdresă: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, BucureştiLocalitate: Bucureşti Cod poştal: 030084 Ţara: RomâniaE-mail: office@cnsc.ro Telefon: +40 213104641Adresa Internet [URL) : www.cnsc.ro Fax: +40 218900745
Organismul competent pentru procedurile de mediere {după caz)

VI.4.2) Utilizarea căilor de atac Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac:Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute la A rt 8, alin f l)  lit B din Legea 101/2016. 
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atacDenumire oficială: SPITALUL GENERAL CF GALAŢI-Compartiment juridicAdresă: Str. Alexandru Moruzzi, nr. 5-7Localitate: Galaţi Cod poştal: 800223 Ţară: RomâniaE-mail: spitalcfgI@yahoo.com Telefon: +40 0236/460795Adresă Internet (URL) www.spitaigeneralcfgalati.ro Fax: +40 0236/411613
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Secţiunea 3

MODELE DE FORMULARE

ACHZITIE PUBLICA FURNIZARE „MEDICAMENTE" COD CPV: 33600000-6PROCEDURA; NEGOCIERE FARA PUBLICARE PREALABILA A UNUI ANUNŢ DE PARTICIPARE
1 DECLARAŢIE privind neincadrarea in prevederile referitoare Ia conflictul de interese din Legea nr. 98/2016 Formular nr.l
2 DECLARAŢIE pe proprie răspundere privind neincadrarea în situaţiile prevăzute Ia art 164,165 si 167 din legea nr. 98/2016 Formular nr.23 DECLARAŢIE privind calitatea de participant la procedură Formular nr.34 DECLARAŢIE deţinere ADA si APP Formular nr. 45 FORMULAR PROPUNERE TEHNICA Formular nr. 5
6 DECLARAŢIE privind respectarea obligaţiilor referitoare Ia protecţia mediului si respectarea condiţiilor de muncă şi de protecţia muncii Formular nr. 6
7 FORMULAR DE OFERTA Formular nr. 78 DECLARAŢIE privind neincadrarea in art 164 din Legea 98/2016 Formular nr.89 DECLARAŢIE privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016 Formular nr.910 DECLARAŢIE privind neincadrarea in art 167 din Legea 98/2016 Formular nr.10

11 DECLARAŢIA privind livrarea produselor la cele doua sedii Form ularnr.il
12 SCRISOARE DE ÎNAINTARE Formular n r .l213 ÎMPUTERNICIRE Formular nr. 1314 SOLICITĂRI de clarificări Formular nr. 1415 OPIS AL DOCUMENTELOR Formular nr. 1516 ACORD DE SUBCONTRACTARE Formular nr. 1617 PROPUNEREA DE CONTRACT Sectiunea4
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Instrucţiuni de completare a documentelor/ declaraţiilor/ formularelor solicitate pentru 
demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie de către ofertanţi/candidaţi şi a 

conformităţii ofertei cu cerinţele din documentaţia de atribuire

Orice docum ent/declaraţie/form ular solicitat va fi com pletat şi prezentat num ai în original de ofertant/candidat şi va fi sem nat de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă persoană autorizată să reprezinte ofertantul. In acest ultim  caz, persoana autorizată va depune şi îm puternicirea reprezentantului legal.
în  cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori, orice docum ent/declaraţie/form ular solicitat va fi com pletat şi prezentat de către fiecare m em bru al grupului de operatori.
Docum entele / declaraţiile / certificatele /emise de terţă parte (instituţii com petente) vor fi prezentate în lim ba rom ână şi vor îndeplini una din urm ătoarele condiţii de form ă : original, copie legalizată sau copie conform  cu originalul. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita ofertanţilor declaraţi câştigători prezentarea acestor docum ente în form a original, în cazul în care acestea au fost depuse în procedură în forma “copie conform  cu originalul".
Persoanele juridice/fizice străine, în calitate de ofertanţi, sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta docum ente echivalente cu cele solicitate, emise in tara de rezidenta, în original sau copie certificata “conform  cu originalul” însoţite de o traducere autorizata a acestora în lim ba rom âna.
Completarea si prezentarea formularelor se va face respectând instrucţiunile din subsol, astfel 
încât informaţiile să fie  complete şi fără echivoc pentru a permite verificarea concordantei 
acestora cu documentele de confirmare care vor fi depuse ulterior la solicitarea autorităţii 
contractante.
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Formular nr. 1

Operator economic

(denumi rea/n urnele)

DECLARAŢIE
privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016

Subsem natul ....................................................... ..................................................., reprezentant îm puternicit al
.............. .... ................ . (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate decandi dat/candi dat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert susţinător al candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica de............. ...................... de către ............................................................................... ,, declar pe proprie răspundere subsancţiunea excluderii din procedura si sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59-60. cum ar fi urm ătoarele:a] participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau sub contractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de adm inistraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori sub contractanţi propuşi;b] participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de adm inistraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori sub contractanţi propuşi;c] participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/inform aţii concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, econom ic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi im parţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;d] situaţia în  care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are drept m em bri în cadrul consiliului de adm inistraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi sem nificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în  relaţii com erciale cu persoane cu funcţii de decizie în  cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie im plicat în procedura de atribuire;e] situaţia în care ofertantul/candidatul a nom inalizat printre principalele persoane desem nate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în  relaţii com erciale cu persoane cu funcţii de decizie în  cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie im plicat în procedura de atribuire.
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Persoanele din cadrul Spitalului General CF Galaţi cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, 
derularea şi finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 59-60, din Legea nr. 
98/2016 sunt următoarele:.____________________ ____________________________________________________________________

Nr. Funcţia deţinută tn cadrul
crt.

Nume si prenume Spitalului General CF Galaţi1 Ec. Carmen Adriana Şerbănescu Manager2 Ec.Emilia Chirita Director fînaciar-contabil3 Dr. Mihaela Chelariu Director medical4 Teodor Ghinis Consilier Juridic5 Ec. Margareta Zaharia Şef Serviciu Finaciar-contabilitate6 Violeta irimia Şef Serviciul SAAPCAT7 Tatiana Donici Insp. spec. SAAPCAT8 Gigi Neagu Modiga Insp. spec. SAAPCAT9 Rodica CHISELEV Farmacist sef10 Monalisa POSTOLACHE Farmacist sef12 Gina CARP asistent farmacie13 Morar liviu Sindicatul Liber Independent al salariaţilorÎnţeleg ca in cazul in care aceasta declaraţie nu este conforma cu realitatea sa fiu exclus din procedura de atribuire.
Operator economic,

(semnătură autorizată si stampila)

Nota:a) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si art. 60 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice se va prezenta de: ofertant, asociat, tert susţinător si subcontractant;b) Declaraţia se va depune la data depunerii ofertei, data menţionata in documentaţie de atribuire si in invitaţia de aprticipare
R:T.D.



Operator economic

(denumirea/numele)

Formular nr. 2

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND NEINCADRAREA 
în situaţiile prevăzute la art. 164,165 si 167 din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul ...................... ..................................................................... ...., reprezentant împuternicit al...................................................................................... ......................................... ......................., (denumirea/numele si sediul/adresă
operatorului economic) în calitate de ofertant/subcontractant susţinător al ofertantului la procedura de.............................. ................ ........ ........(se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţiepublică având ca obiect................... .............................. (denumirea produsului serviciului sau lucrării), codulCPV ............................................ ....organizată de ....... ........................................... (denumirea autorităţii
contractante), la data de........ .................................. . zi/luna/an), declar pe propria răspundere, subsancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice că nu ne aflăm in situaţiile prevăzute la art. 164,165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, că îndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire, după cum urmează :[ ] Situaţia personală
[ ] Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale[ ] Situaţia economico-fmanciară [ ] Capacitatea tehnică şi/sau profesională [ ] Standarde de asigurare a calităţii[ ] Standarde de protecţie a mediului. (se bifează după caz)Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că entitate contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunemPrezenta declaraţie este valabilă până la data d e.............. .....................................................
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)Data completării...... .............

(Nume, prenume)

(Funcţie)

(Semnătura autorizată şi ştampila)

Nota: Dedaratia pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art 164,165 si 167 din Legea nr. 98/2016 se va depune la data depunerii ofertei, data este menţionata in documentaţie de atribuire si in invitaţia de aprticipare declaraţia se va prezenta de: ofertant, asociat, tert susţinător si sub contractant;
R.-r.D.


