
Secţiunea 4. PROIECT CONTRACT

CONTRACT DE FURNIZARE Nr........ ............/....................2017
1. PreambulIn temeiul Legii nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, intre...................................... ........................cu sediul î n ......... ......, Str..........., tel/........./fax .............................şi cont trezorerieRO......... deschis la ................ ..........., reprezentată legal p rin ..........................- Director General, în calitate devanzator
si

SPITALUL GENERAL CF GALAŢI, cu sediul în Galaţi, str. Alexandru Moruzzi nr. 5-7, tel/fax 0236/411613, cod fiscal 3127328 şi cont trezorerie R083TREZ30620F330800XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Galaţi, reprezentat legal prin Ec. Carmen Adriana SERBANESCU -  Manager si Ec. Emilia CH1RITA Director Financiar - Contabil în calitate de cumpărător,
CLAUZE OBLIGATORII

Art, 2 OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI

2.1 Furnizorul se obligă să furnizeze respectiv să vândă, să livreze medicamente, pe bază de comandă fermă, în perioda convenită, ce fac obiectul prezentului contract.2.2 Achizitorul se obliga să achiziţioneze, respectiv să cumpere si să plătească preţul convenit în prezentul contract.
Art. 3 PREŢUL CONTRACTULUI3.1 Preţul contractului, este d e...... ............lei, conform anexei:
-anexa-Nr.lot Denumire produs U.M. Cantit.Galaţi Cantit.Buzău Totalcantitate Preţ unitar [fără TVA] Paloare totală [fără TVA) Valoare totală [cu TVA)
3.2 Achizitorul se obligă să plătească cu ordin de plata furnizorului preţui stabilit în urma stabilirii ofertei câştigătoare.
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3.3 Prin preţui produselor se înţelege preţul cu toate taxele, inclusiv TVA.3.4 Achizitorul are obligaţia de a efectua plata preţului în contul furnizorului în termen de minim 60 de zile calendaristice de la data primirii facturii sau de la data recepţiei bunurilor, dacă data primirii facturii este anterioară recepţiei bunurilor.3.5 Eventualele specificaţii referitoare la preţ, termen de plată, penalităţi de întârziere, dobânzi etc., prevăzute de către furnizor pe facturi, vor avea caracter unilateral şi nu vor putea modifica clauzele prezentului contract, chiar dacă facturile sunt acceptate la plată.
Art. 4 DURATA CONTRACTULUIDurata prezentului contract este de 2 luni de la data semnării.
Art. 5 DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALAFurnizorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror reclamaţii, acţiuni în justiţie, daune interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală în legătură cu produsele achiziţionate.
Art. 6 LIVRAREA PRODUSELOR ŞI DOCUMENTELOR CARE LE ÎNSOŢESC6.1. Produsele vor fi livrate 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.Livrarea se va face, conform comenzilor, la următoarele sedii: Spitalul Generai CF Galaţi - str. Alexandru Moruzzi nr. 5-7 localitatea Galaţi şi în Buzău la Secţia Exterioară cu Paturi CF Buzău -  str. Republicii nr. 8-12, localitatea Buzău.6.2 Certificarea de către beneficiar a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.6.3 Furnizorul va transmite beneficiarului documentele care însoţesc produsele: a] factura fiscală;bj avizul de expediţie;c) dispoziţie de livrare;d) alte documente solicitate prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.6.4 Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la transport, depozitare şi livrare.6.5 Furnizorul are obligaţia de a avea în depozitele sale o cantitate suficientă, astfel încât să poată asigura livrarea produsului în maxim 3 zile de la primirea comenzii.
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CLAUZE SPECIFICE

Art. 7 RECEPŢIE. INSPECŢII SI TESTE7.1 Achizitorul sau reprezentantul său, are dreptul ca tn termen de 3 zile de la recepţia cantitativa să testeze produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din propunerea tehnică, din anexele la contract şi cu standardele normative în vigoare.7.2 Dacă la recepţie se va constata că vreunul dintre produsele testate nu corespunde specificaţiilor de produs sau standardelor, achizitorul are dreptul să refuze recepţia acestora, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului, de a înlocui produsele refuzate. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul în situaţia în care se constată în mod repetat neconcordanţa specificaţiilor de produs la recepţia acestora.7.3 Dreptul beneficiarului de a testa şi, dacă este necesar de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate/testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al beneficiarului, anterior livrării acestora la destinaţia fmală.7.4 Prevederile alin. 7.1- 7.2 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau de alte obligaţii prevăzute în contract.
Art. 8 MARCARE SI AMBALARE8.1 Marcarea şi ambalarea produselor prevăzute în anexele contractului intră în obligaţiile furnizorului.8.2 Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerea la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.8.3 Ambalarea, marcarea şi documentaţia din exteriorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerinţele legale.
Art. 9 PERIOADA DE GARANŢIE A PRODUSELOR9.1 Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract respectă normele de calitate şi cantitatea solicitată de beneficiar.9.2 Perioada de garanţie a produselor trebuie să fie de minim 12 luni înainte de data expirării acestora, beneficiarul având dreptul de a notifica imediat furnizorului în scris, fax, orice plângere sau reclamaţie ce apare în legătură cu această garanţie.
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La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligaţia de a înlocui produsele în termen de 3 zile fără costuri suplimentare pentru beneficiar.9.3 Beneficiarul are dreptul de a refuza plata produselor a căror garanţie este expirată sau care au fost confiscate de organele de control competente.
Art. 10 REZILIEREA SI ÎNCETAREA CONTRACTULUI10.1 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una din părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului.Rezilierea intervine de plin drept fără intervenţia instanţei de judecată.Rezilierea intervine şi în cazul în care una din părţi este supusă măsurilor de reorganizare judiciară, faliment sau supraveghere specială în condiţiile legii falimentului.10.2 Rezilierea nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.10.3 Contractul încetează în următoarele situaţii;la sfârşitul duratei de îndeplinire a acestuia; prin acordul de voinţă a părţilor;în condiţiile intervenirii unui caz de forţă majoră, constatat şi invocat în conformitate cu prevederile art. 11 din contract10.4 Părţile nu pot cesiona drepturile şi obligaţiile ce decurg din prezentul contract.
Art. 11 FORŢA MAiORĂ11.1 Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător -  total sau parţial -  a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.11.2 Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 24 h producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.11.3 Dacă în termen de 7 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre acestea să pretindă daune-interese.
Art,12 NOTIFICĂRI12.1 în accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
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12.2 în cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (AR) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.12.3 Dacă notificarea se trimite prin fax/ e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.12.4 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzut la aliniatele precedente.
Art.13 LITIGII13.1 Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.13.2 Daca, dupa 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluţioneze, in prima instanţa competenta de la sediul cumpărătorului
Art.14 PENALITĂŢI14.1 Achizitorul va suporta dobânda penalizatoare de 0,06% în cazul în care nu-şi achită obligaţiile financiare conform art 3.3.14.2 Furnizorul datorează dobânda penalizatoare de 0,06% în caz de nerespectare a obligaţiei de livrare a mărfii la termenele stabilite.
Art. 15 CLAUZE FINALE15.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.15.2 Prezentul contract, împreună cu anexele sale (caiet de sarcini, oferta tehnică, oferta financiară) care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.15.3 în cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executare întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

Art. 16 LEGEA APLICABILA CONTRACTULUIContractul va fi interpretat conform legilor din România.
Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
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VANZATOR, CUMPĂRĂTOR,SPITALUL GENERAL C.F.GALAŢI
MANAGER
Carmen Adriana SERBANESCU

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Emilia CHIRITA

CONSILIER JURIDIC
Teodor GHINIS

Viza CFP
Rozica MÎTREA
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
DIRECŢIA MEDICALA

S P I T A L U L  G E N E R A L  C . F .  G A L A Ţ I  
Str. Alexandru Moruzzi Nr. 5-7, Cod 800223Secretariat(tel/fax): 0236/ 411613 Manager: 0236/ 460795 int 150 Centrala: 0236/460795,475764 E-mail: spitalcfgI@yahoo.com Web: www.spitaigeneralcfgalati.ro

Emis de: SERVICIUL ADMINISTRATIV ACHIZIŢII PUBLICE CONTRACTARE APROVIZIONARE TRANSPORT
Data emiterii Referatului de necesitate: 16.11.2017

Aprobat: Reprezentant legal, Manager, Ec.Carmen Adriana SERBANE
Data aprobării: 17.11.2017

Strategie de contractare
pentru procesul de achiziţie publica care se finalizează cu

Contractul de achiziţie publică de: Furnizare medicamente
Persoana de contact în legătură cu informaţiile din această Strategie de contractarePersoana de contact din compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice din cadrul autorităţii contractante pentru această Strategie de 

contractare

Nume şi Prenume: Tatiana DONICÎ 
Funcţia: Inspector specialitate 
E-mail:spitalcfgl@yahoo. com 
Telefon: 0236-460795

Forma documentului
Iniţială X

Revizuită
Numărul revizuiriiElemente privind operaţiunea de revizuire a Strategiei de contractare ~ orice modificare, adăugare, eliminare, completare sau altele asemenea - în perioada etapei de planificare a procesului de achiziţie şi, după caz, în perioada de evaluare de către ANAP, a conformităţii cu legislaţia aplicabilă în domeniul achiziţiilor publice a documentaţiilor de atribuire şi a documentelor suport: ____________________________________________________________________________
Tipul revizuirii Data

Capitolul şi
elementul/elementele

revizuit/revizuite

Motivul
revizuirii

Persoana care 
realizează revizuirea
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1. INFORMAŢII GENERALE

nr.
crt.

Aspecte
verificate

Informaţii disponibile Ia 
capitolul:

Conţinut relevant din strategie
Opţiune aleasă Justificare

1 Procedura de atribuire aleasă Justificarea alegerii 
procedurii de atribuire 
pentru atribuirea 
contractului/semnarea 
acordului-cadru

Procedura 
negociere far a 
publicarea unui 
anunţ de 
participare

S-a optat pentru alegerea acestei proceduri Conform art. 104 lit c] din Legea nr, 98/2016.Valoarea estimata a procedurii (valoarea cumulata a 176 de loturi] 28.590,10 lei fără TVA
2. Modalitatea specială de atribuire Instrumente, tehnici de 

atribuire şi mijloace 
utilizate în cadrul 
procedurii

- -
3. Notificare ANAP cu privire la demararea procedurii conf. prev.art 5 alin.l din 0ug30/2006 DA

Art. 5 -(1] Pentru procedura de atribuire care nu impune publicarea unui/unei anunţ/invitaţii de participare în sistemul electronic de achiziţii publice, autoritatea contractantă are obligaţia de a înştiinţa Ministerul Finanţelor Publice asupra procedurii ce urmează a fi derulată, odată cu transmiterea invitaţiilor de participare către operatorii economiciReducereatermenelor Accelerarea procedurii şi 
reducerea termenelor

NU -
4. împărţire pe loturi împărţirea pe loturi DA Achiziţia cuprinde 176 de loturi
5.

Criterii de calificare privind capacitatea, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale

Justificarea criteriilor de 
calificare şi selecţie

Motive de 
excludere a 
ofertantului

Ofertanţii, tertii susţinători si subcontranctantii NU trebuie sa se regaseasca in situaţiile prevăzute la a rt!6 4 ,165 si 167 din L98/2016.

2



ÏÎIY ; Aspecte Informaţii disponibile Ia Conţinut relevant din Strategie
crt. verificate capitolul: Opţiune aleasă Justificare
Justificare: Motive de excludere a ofertantului 
1. Ofertanţii vor depune următoarele documente:Cerinţa nr. 1 - Neîncadrarea în prevederile art 164 din Legea nr 98/2016 privind achiziţiile publice. Ofertanţii, terţi susţinători şi sub contractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art 164 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.Cerinţa nr. 2 - Neîncadrarea în prevederile art 165 din Legea nr 98/2016 privind achiziţiile publice. Ofertanţii, terţi susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.Cerinţa nr. 3 - Neîncadrarea în prevederile art 167 din Legea nr 98/2016 privind achiziţiile publice. Ofertanţii, terţi susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.Cerinţa nr. 4 - Neîncadrarea în prevederile art. 59-60 din Legea nr. 98/2016.Ofertanţii, tertii susţinători si subcontractanţii nu trebuie sa se regăsească în situaţiile prevăzute la art 59-60 din Legea nr. 98/2016.

6.
Criterii de calificare privind capacitatea, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale

Justificarea criteriilor de 
calificare şi selecţie

Capacitatea de 
exercitare a 

activităţii 
profesionale

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa prezinte documente relevante care sa dovedească o forma de înregistrare şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerinţele legale din tara in care este stabilit, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situaţiile de anulare a constituirii sale precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului;Prezentarea de documente care dovedesc forma de înregistrare în calitate de operator economic în conformitate cu art. 173 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
> Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului sau pentru ofertanţii străini, document echivalent emis în ţara de rezidenţă, să fie prezentat doar la solicitarea autorităţii contractante la finalizarea evaluării ofertelor.
>  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

7. Criteriul de atribuire Justificarea criteriului de 
atribuire şi a factorilor de 
evaluare

Preţul cel mai scăzut Oferta stabilita ca fiind castigatoare va fi acea oferta admisibila a cărei propunere tehnica răspunde la toate cerinţele minime obligatorii solicitate si a cărei propunere financiara conţine in mod exclusiv preţul cel mai scăzut
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2. Contextul realizării achiziţieiBeneficii anticipate a fi obţinute de către autoritatea contractantă (art. 9, alin. (3), lit e] din HG 395/2016)
Asigurarea stocului de medicamente necesar desfăşurării activitatii pana la atribuirea contractului de medicamente prin procedura de licitaţie publica deschisa.

Obiectivele comunicate îa nivelul sectorului administraţiei publice în care activează autoritatea contractantă Ia a căror realizare contribuie contractul/acordul- cadru (art. 9, alin. (3) lit. e) din HG 395/20161

DA NU Nu este cazul
[Marcaţi cu X, după caz] X X
Precizaţi obiectivul 
comunicat la nivelul 
sectorului administraţiei 
publice în care activează 
autoritatea contractantă]

Obiective din strategia îocală/regională/naţională de dezvoltare la a cărui realizare contribuie contractul/acordul- cadru respectiv (art. 9, alin. (3), 
lit g) din HG 395/2016)

DA NU Nu este cazul
[Marcaţi cu X, după 
caz]

X X
[Specificaţi strategia 
localâ/regionalâ/naţi 
onală de dezvoltare la 
a căror obiective 
contribuie 
contractul/acordul- 
cadru, dacă este cazul]

3.Informaţii privind date de intrare pentru pregătirea procedurii:

3.1. Informaţii pentru pregătirea achiziţiei obţinute din analiza şi cercetarea 
pieţei.

i. Surse de informaţii pentru cercetarea şi analiza pieţeiA fost realizată ca parte a etapei de pregătire DA NUa strategiei de contractare şi a documentaţiei de atribuire analiza şi cercetarea pieţei? X

2. Nu s-a parcurs in etapa de planificare analiza si cercetarea pietii.
Invocam si dreptui prin lege (art 139 alin.l/L.98/2016) „consultarea pieţei este un drept si nu o 
obligaţie a autoritatii contractante

3.2. Informaţii privind pregătirea procedurii obţinute din consultarea pieţei

A fost derulată o consultare a pieţei ca parte DA NU
a pregătirii lansării procedurii de atribuire? X
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4. Planificarea achiziţiei de produse/lucrări/servicii

4.1. Obiectul contractuluiPrezenta Strategie de contractare documentează deciziile autorităţiicontractante din etapa de Achiziţia de produse „  MEDICAMENTE„ 43 LOTURI,planificare/pregătire a achiziţiei publice, conform Caiet de sarciniavând ca OBIECT AL CONTRACTULUI:
4.2. Conţinutul Caietului de sarcini /Documentului Descriptiv

Caietul de sarcini include descrierea caracteristicilor achiziţiilor de realizat
Opţiunea
selectatăprin raportare la cerinţe de performanţă Xprin trimitere la specificaţii tehnice însoţită de menţiunea "sau echivalent" X

prin raportare la cerinţe de performanţă şi prin trimitere la specificaţii
X

prin trimitere la specificaţiile pentru unele caracteristici şi prin raportare Ia cerinţe de performanţă pentru alte caracteristici X

4.3. Tipul contractului

Tipul contractului
Servicii Produse Lucrări

XCodul CPV corespunzător scopului principal al contractului. - 33600000-6 -
îndeplinirea obiectului contractuluiNu include elemente mixte X

4.4. împărţirea pe loturiîmpărţirea pe loturi:_______________Văzând prevederile art. 141 şi a următoarelor din Legea 98/2016, Autoritatea Contractantă Recurge la atribuirea pe 
loturi DA Recurge la atribuirea pe 

loturi Nu

X
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Justificări pentru neutilizarea împărţirii pe loturi (art 141, alin 3 din Legea 98/2016]
4.5. Justificarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare

Criteriul <3e atribuire utilizat pentru atribuirea acestui contract
Opţiuni conform art. 

156, alin. (1) din Legea 
98/2016

Opţiunea
selectată Justificarea opţiunii selectate

Preţul cel mai scăzut X
Oferta stabilita ca fiind castigatoare va fi acea oferta admisibila a cărei propunere tehnica răspunde la toate cerinţele minime obligatorii solicitate si a cărei propunere financiara conţine in mod exclusiv preţul cel mai scăzut

4.6. Stabilirea condiţiilor contractuale pentru achiziţieMecanism de plată în cadrul contractului pentru Contractant Cu ordin de plataRiscuri transferate Contractantului şi justificarea acestui transfer Riscul alocat in cadrul contractului ramane in sarcina furnizorului in 
situaţia in care din vina sa exclusiva nu reuşeşte sa-si îndeplinească 
obligaţiile asumate ( dea furniza, produsele in termenul stabilit).Stabilirea penalităţilor pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale/ pentru îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor contractuale
- In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuşeşte sa-si 
îndeplinească obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a 
deduce din preţul contractului, penalitati de 0,06% din preţul 
contractului, pentru flecare zi de întârziere, pana la îndeplinirea 
efectiva a obligaţiilor.
- In cazul in care achizitorul nu isi onorează obligaţiile la expirarea 
perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligaţia de a plaţi, 
penalitati de 0,06% din plata neefectuata, pentru fiecare zi de 
întârziere, pana la îndeplinirea efectiva a obligaţiilor.

4.7. Obligaţii contractuale/clauze contractuale utilizate ca referinţă pentru emiterea 
documentelor constatatoare şi pentru evaluarea performanţei contractantului

Obligaţiile principale ale furnizorului>  Produsele vor fi livrate 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.Livrarea se va face, conform comenzilor, la următoarele sedii: Spitalul General CF Galaţi - str.Alexandru Moruzzi nr. 5-7 localitatea Galaţi şi în Buzău la Secţia Exterioară cu Paturi CF Buzău -str. Republicii nr. 8-12, localitatea Buzău.
>  Certificarea de către beneficiar a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
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>  Furnizorul va transmite beneficiarului documentele care însoţesc produsele:a] factura fiscală;b] avizul de expediţie;c] dispoziţie de livrare;d] alte documente solicitate prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.>  Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la transport, depozitare şi livrare.>  Furnizorul are obligaţia de a avea în depozitele sale o cantitate suficientă, astfel încât să poată asigura livrarea produsului în maxim 3 zile de la primirea comenzii.
5. Justificarea valorii estimate a contractului care rezultă din această procedură şi, 

respectiv, a achiziţiei

Valoarea totală estimată a 
contractului care urmează 
să fie atribuit în urma 
derulării procedurii

Valoarea totala estimată este: 28.590,10 lei fara TVA si reprezintă 
valoarea cumulata a tuturor loturilor.Moneda LEICaracteristici Valoarea estimata cuprinde toate cheltuielile [livrare,] toate taxele legale si orice alte cheltuieli care vor fi angajate de furnizor in vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute in Caietul de sarcini, a clauzelor contractuale.

Fundamentarea valorii estimate a 
contractului ce rezultă din procedură s-a 
realizat pe baza următoarelor:

[Marcaţi 
cu X
situaţiile
aplicabile]

Sursele utilizate şi raţionamentul 
utilizat în stabilirea valorii estimate

Surse primare La momentul estimării contractului s-a 
avut in vedere nivelul preturilor unitare 
(pentru medicamente similare), 
publicate pe site-urile de specialitate.

Surse secundareDate istorice la nivel de autoritate contractantăConţinutul Caietului de Sarcini XCondiţiile contractuale care reflectă mecanismul de alocare a riscurilor în contract şi întinderea răspunderii părţilorAlte surse de informaţii
Justificarea valorii estimate pentru procedura de atribuire:

Fundamentarea valorii estimate 
a procedurii s-a realizat pe baza 
următoarelor:

[Marcaţi cu 
X situaţiile 
aplica bile]

Fundamentarea deciziei de stabilire a tipului de 
contract
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Opţiuni avute în vedere pentru achiziţionarea 
ulterioară de servicii/lucrări similare conform 
art. 104, alin. {8} din Legea 98/2016

Orice alte forme de opţiuni avute 
în vedere de autoritatea 
contractantă

X

Eventuale prelungiri pe care o 
autoritate contractantă, care 
acţionează cu atenţia cuvenită, le 
poate anticipa

Tipul contractului ales este în concordanţă si relevant 
codul CPV principal.

6. Finanţarea achiziţieiSursa de finanţare FNUASSPoziţia în bugetPoziţia în PAAP 5 - varianta modificată-
[Specificaţi dacă PAAP este aprobat - marcaţi cu X.] DA

XNr. înregistrare: 7226Data înregistrare: 26.06.2017
7. Justificarea alegerii procedurii de atribuire pentru atribuirea contractului>  stocurile existente din depozitul farmaciei spitalului sunt pe cale de a se epuiza [fapt cegenerează o situaţie de urgenta) ;>  procedura de achiziţie de medicamente prevăzuta in PAAP este de licitaţie deschisa si ca o măsură strict necesara pana la finalizarea procedurii [aflata in etapa de pregătire si organizare) şi intrarea în vigoare a respectivului contract, poate fi încheiat un contract de achiziţie publica prin organizarea unei proceduri de negociere fara publicarea prealabila a unui anunţ de participare, cu scopul de a asigura buna desfăşurare a activitatii in spital.in conformitate cu prevederile art. 104 lit c) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice de produse ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitaţie deschisa nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă.
Având in vedere cele prezentate se propune:a) achiziţia de medicamente pentru o perioada de doua luni.;b) aprobarea de a aplica procedura de negocierea fara publicarea prealabila a unui anunţ de participare în conformitate cu art. 104, Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;
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c) transmiterea si publicarea pe site-ul spitalului a invitaţiei de participare la procedura de negociere fara publicare prealabila in data: 22.11.2017;d) depunerea ofertelor in data: 22.11.2017 ora: 10:00
e) Deschiderea ofertelor în data: 22.11.2017 ora: 11:00 la sediul Spitalului General CFGalati
6. Accelerarea procedurii şi reducerea termenelor

Accelerarea procedurii DA m
X

[Introduceţi justificarea pentru accelerare]

Compartimentul responsabil pentru Compartiment intern specializat în domeniul achiziţiilor 
organizarea procedurii______________publice________________________________________

Complexitatea achiziţiei (nivel) Scăzută Medie Ridicată
X

Resurse disponibile (personalul şi competenţele necesar a fi implicate în 
organizarea procedurii şi modul de utilizare a acestora pe perioada 
derulării procedurii de atribuire, inclusiv furnizori de servicii auxiliare 
achiziţiei, expertiză necesară în evaluarea ofertelor)

Spitalul CF Galati 
foloseşte resursele 
proprii

1. Etapa a-ltl-a -  Post atribuire contract/acord-cadru, executarea şi monitorizarea implementării 
con tractuiui/acordului-cadru

Compartimentul responsabil pentru Compartimentul autorităţii contractante responsabil 
gestionarea contractului pentru gestionarea contractului: Farmacia Galaţi- Buzău,

si Serviciul Financiar contabilitate.

Complexitatea contractului (nivel) Scăzută Medie Ridicată
X

Resurse disponibile (număr personal 
implicat în derularea contractului)

4 persoane

persoane

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL: Director financiar contabil Ec. Emilia CHIRITASERVICIUL ADMINISTRATIV ACHIZIŢII PUBLICE CONTRACTARE APROVIZIONA TRANSPORT SEF SERVICIU Inspector specialitate Violeta IRIMIAÎNTOCMIT, Inspector specialitate Tatiana DONICI v

R:D.T. X; f
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SPITALUL GENERAL CF GALATI
CAIET DE SARCINI

Secţiunea 2

ACHIZIŢIE MEDICAMENTETip anunţ: Negociere fara publicarea unui anunţ de atribuire Tip contract: Furnizare CODCPV: 33600000-6Descrierea contractului: Furnizare medicamente divizate pe ioturi
Nr.
Lot

DCI
Unitate
m ăsură

Cant.
Estim ata

GL

Cant.
Estim ata

BZ

Total
cantitate

Preţ
e stim at lei 
ffaraTVA)

Val. estim ata  
Iei (faraTVA)

33632300-2 PREPA R A T E CO N T R A  GUT EI J

1 ALLOPURINOLUM compr. x 100 mg compr. 300 300 0,12 36,00
Total cod CPV33632300-2 36,00

33612000-3 M ED ICAM EN T E ÎM PO T R IVA  T U LB U R Ă R ILO R  / 
G A ST R O -IN T EST IN A LE

2 ATROPINUM sol. inj; fiole x 1 ml; 1 mg/ml fiole 100 100 1,18 118,00
Total cod CPV33612000-3 118,00

33613000-0 LA XA T IVE J
3 BISACODYLUM 5 mg compr. 300 300 0,40 120,00

Total cod CPV33613000-0 120,00

33621100-0 A N T IT R O M B O T ICE /

4 NADROPARINUM sol. Inj.; fiole x 0,6 ml; 5700 u.i. Axa/0,6 ml fiole 300 300 10,85 3255,00
Total cod CPV33621100-0 3255,00

33621300-2 P R EPA RA T E ÎM P O T R IV A  A N EM IEI

5 COMBINATILFERROSH SULFAS+ ACIDUM ASCORB1CUM compr. compr. 300 300 0,22 66,00

Total cod CPV33621300-2 66,00

3 3 6 22100-7 M ED ICA M EN T E UT ILIZA TE IN CA R D IO LO G IE

6 ACIDUM ASPART1CUM compr. x (180mg + 180 mg) compr. 300 300 0,22 66,00
7 AMIODARONUM sol inj; 150 mg/3ml;fioie x 3 ml fiole 10 10 2,736 27,36
8 DIGOXÎNUM compr. x 0,25 mg compr. 100 100 0,10 10,00
9 DÎG0XINUM sol. Inj.; fiole x 2 ml; 0,50 mg/2 ml fiole 20 10 30 1,22 36,60
10 EPINEPHR1NUM sol. inj.; fiole x 1 ral; 1 rag/ml fiole 100 100 1,56 156,00
11 FENOFIBRATUM compr. film. x 145 mg compr. 300 300 0,88 264,00
12 N1TROGLYCERINUM sol. Inj.; 1 mg/raI;fioIe x 5 ml fiole 20 20 5,84 116,80

Total cod CPV33622100-7 676,76

33622300-9 D IU R ET ICE

13 FUROSEMIDUM compr. x 40 mg compr. 500 500 0,11 55,00
14 MANNITOLUM sol. perf x 250 ml; 20% fiac. 400 400 ■ 5,9 2360,00

Total cod CPV33622300-9 2415,00

33622800-4 M ED ICA M EN T E PEN T R U  SIST EM U L RENIN- 
A N G IO T EN SIN

15 CAPT0PRILUM compr. x 25 mg compr. 300 100 400 0,08 32,00
Total cod CPV33622800-4 32,00

33631500-7 CO R T ICO ST ER O IZI DE UZ D ER M A T O LO G IC SI 
PREPA R A T E D ER M A T O LO G ICE

16 COMBINATILOXIMED spray; fiac. x 59,5 g fiac. 5 3 8 16 128,00
Total cod CPV33631500-7 128,00



33631600*8 A N T ISEP T ICI SI D EZIN FECT A N T I

17 POVIDON ÎODINE săpun x 1000 ral flac. 3 3 51 153,00
18 POVIDON ÎODINE sol.10% x 1000 ml flac. 18 18 51 918,00

Total cod CPV33631600-8 1071,00

33641000-5 M ED ICAM EN T E PEN TR U SIST EM U L GENITO- 
U R IN A R  SI H O R M O N I SEXU ALI

19 COMBINATII:URINEX caps. caps. 240 240 0,38 91,20
Total cod CPV33641000-5 91,20

3 3 6 42200-4 CO R TICO ST ER O IZI DE U Z SIST EM IC

20 DEXAMETHASONUM sol. Inj.; fiole x 2 ml; 8 mg/2 mî fiole 300 300 0,8 240,00
21 PREDNISONUM compr.x 5 mg compr. 200 2000 2200 0,08 160,00

Total cod CPV33642200-4 400,00

33661100-2 A N EST EZICE

22 COMBINAŢII: clorhidrat de lidocaina+diclorhidrat de 
clorhexidina gel,seringi x 12.5g gel flac. 10 10 13,25 132,50

23 ETOMIDATUM emulsie inj; fiole x 10ml;2rag/ml fiole 10 10 4,98 49,80
24 LIDOCAINUM sol. inj.; fiole x 2 ral; 40 mg/2 ml fiole 50 50 100 0,8 80,00
25 PROPOFOLUM 1 %;soUnj.x 20 ral fiole 50 10 60 8,2 492,00

Total cod CPV33661100-2 754,30

33661300-4 A N T IEP ILEP T ICE

26 ACIDUM VALPROICUM + SÄR, compr.elib.prehmgita x 500 mg compr. 200 200 0,23 46,00
Total cod CPV33661300-4 46,00

3 3 6 61500-6 PSIH O LEPT ICE

27 DROPERIDOLUM sol inj;fioIe x 2,5mg/lml fiole 20 20 41,10 822,00
28 TIAPRIDUM compr. x 100 mg compr. 60 60 0,34 20,40
29 ZOPICLONUM compr.film x 7,5 mg compr film. 300 300 0,30 90,00

Total cod CPV33661500-6 932,40

33661600-7 P SIH Q A N ALEPT ICE

30 GINKGO BILOBA caps. x 40 mg caps. 300 300 0,35 105,00
31 PIRACETAMUM sol. Inj.; fiole x 5 ml;l g/5 ral fiole 800 800 1,38 1104,00

Total cod CPV33661600-7 1209,00

33661700-8 A LT E M ED ICA M EN T E PEN T R U  SIST EM UL  
N ER VO S

32 CINNARIZINUM compr. x 25 mg compr. 600 600 0,06 36,00
Total cod CPV33661700-8 36,00

33617000-8 SU PLIM EN T E M IN ER A LE

33 CALCII GLUCONAS sol. Inj.; fiole x 10 ml; 100 mg/ml fiole 150 150 0,65 97,50
Total cod CPV33617000-8 97,50

33610000-9 M ED ICA M EN T E PEN T R U  T R A CT U L D IG EST IV  SI 
M ETA B O LISM

34 COMBINATILARGININĂ SORBITOL soi. perf. x 500 ml flac. 240 240 11,29 2709,60
35 SILIBINUM draj. x 35 mg draj. 6000 6000 0,15 900,00

Total cod CPV33610000-9 3609,60

33651100-9 A N T IB A CT ER IEN I PEN TR U UZ SIST EM IC
36 AMOXICILL1NUM + AC. CLAVULANICUM compr. film x lg compr 280 280 0,9 252,00

37 AMPICILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMĂ pulb. Inj.; flac. x (lg  + 
500 mg) flac. 300 300 13,15 3945,00



Total cod CPV33651100-9 4197,00

33615100-5 INSULINA

38 INSULINĂ ACTRAPID (INSULINA UMANA)sol. Inj.; fiac. X 10 ml; 
100 u.i./ml fiac. 20 20 43,32 866,40

Total cod CPV33615100-5 866,40

33692400-1 SOLUŢII PENTRU PERFUZII

39 COMBINATILDEXTRAN 40 CLORURA DE SODIU 0,9% sol perf. x 
500 ml fiac. 6 6 17,49 104,94

40 COMBINATILSOL. RINGER sol. perf; 500 ml buc. 300 300 2,1 630,00
41 NATRII CHLORIDUM sol.perf x 500 m l; 0.9% buc. 2500 2500 2,48 6200,00

Total cod CPV33692400-1 6934,94

33692210-2 SOLUŢII PENTRU NUTRIŢIE PARENTERALA
42 AMINOPLASMAL HEPA 10% dac. 20 20 28,2 564,00

Total cod CPV33692210-2 564,00

33692500-2 SOLUŢII INJECTABILE
43 GRANISETRON sol inj;fio!e x 3mg/3ml fiole 40 40 23,35 934,00

Total cod CPV33692500-2 934,00
TOTAL VALOARE ESTIMATA GLOBALA A LOTURILOR 28.590,10
CONDIŢII D E AMBALARE

Produsele vor fi livrate în ambalaj corespunzător, astfel încât până la recepţie, acestea să ajungă fără a suferi deprecieri cantitative şi 
calitative, în caz contrar furnizorul va suporta toate daunele produse prin deprecierea acestora.
CONDIŢII DE LIVRARE
Livrarea se va face numai în baza comenzii ferme semnate de reprezentanţii legali ai unităţii în maxim 3 zile de la 
primirea acesteia îa cele două adrese ale autorităţii contractante:

- Spitalul General CF Galaţi, str. Alexandru Moruzzi nr. 5-7- Galaţi
- Secţia Exterioară cu Paturi CF Buzău, str. Republicii nr. 8-12 - Buzău 

Tennen de valabilitate al produsului: minim 12 luni de la recepţie.
»MEDICAMENTELE ADJUDECATE SA AfBA AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢA CONF art 2(alin 2)LEGH 266/2008.
MODALITĂŢI Ş I CONDIŢII D E PLA TĂ

Plata produselor se va face cu OP numai pe baza facturii în original pe care va fi menţionat obligatoriu contul de plată al furnizorului deschis 
la Trezorerie şi cu respectarea prevederilor din caietul de sarcini.

Termen de plată: manim 60 zile de la facturare.
16.11.2017
întocmit, Farm.sef,
As.Ginş Carp Rodica Chiselev


