
MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
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. 5-7Secretariat(tel/fax): 0236/411613 Manager: 0236/460795 int 150 Centrala: 0236/ 460795,475764 E-mail: spitalcfgI@yahoo.com Web: www.spitalgeneralcfgalati.ro
Nr. ■ L 11.2017

Către:.... ............................................ .......................................................................................

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 limita 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, 1a 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: 115.697,11 lei fara TVA

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

Oferta depusă de ofertantă trebuie să cuprindă:
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 preliminare: 14.11.2017 ora 1400 
Data limită pentru deschiderea ofertei preliminare: 15.11.2017 ora 1000

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

Procedura de negociere se va desfasura intr-o singura runda si va avea loc 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 atribuire.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărele de telefon: 0236/460795 int.103/0236-412790 - Serviciul Achiziţii APCAT email:spitalcf gl@yahoo,com persoana de contact Tatiana DONICI.
SERVICIUL ADMIN. ACHIZIŢII PUBLICE CA.T.întocmit: Insp. Sp.Ţatiana 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 D E ATRIBUIRE reprezintă acele documente care conţin cerinţele form ale, 
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 îl - Caiet de sarcini;

c) Secţiunea III -  Formulare (modele);

d) Secţiunea IV - Clauze contractuale (model contract furnizare)

-2017-
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Secţiunea 1. FISA DE DATE A ACHIZIŢIEI

Tip legislaţie: Legeanr.98/23.05.2016

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
LI) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT{E) DE CONTACTDenumire oficială: Spitalul General CF GalaţiAdresă: Galaţi, str. Alexandru Moruzzi, nr. 5-7Judeţul: 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 fi obţinute Ia:

[X] Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 
d Altele: completaţi anexa A.I

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 solieitarile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la: 
[X] Punctul (punctele) de contact raentionat(e) anterior

□  Altele: completaţi anexa A.IH

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

IL1) DESCRIERE

IL1.1) Denumirea data 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 □  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, loc. Galaţi, str. 
Alexandru Moruzzi, nr. 5-7;

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

Cod NUTS R0224 -  Galaţi
Cod NUTS R0222 -  Buzău

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

IL1.3) 1L1.3) Procedura implică
Un contract de achiziţii publice DA

II. 1.4) Informaţii privind acordul-cadru (după caz) Nu e cazul
II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţulor

Contract de furnizare „ MEDICAMENTE» conform Caiet de sarcini.

11.1,6) Clasificare CPV 33600000-633632X00-0 ANTIIFLAMATORII SI ANTIREUMATICE 33632200-1 MIORELAXANT1 33632300-2 PREPARATE CONTRA GUTEI33611000-6 MEDICAMENTE CONTRA TULBURĂRILOR PROVOCATE DE HIPERACIDITATE 33612000-3 MEDICAMENTE ÎMPOTRIVA TULBURĂRILOR GASTRO-INTESTINALE 33613000-0 LAXATIVE33614000-7 ANTIDIAREICE, ANTIINFLAMATORII SI ANTIINFECTIOASE INTESTINALE33615000-4 MEDICAMENTE PENTRU DIABET33616000-1 VITAMINE33621100-0 ANTITROMBOTICE33621200-1ANTIHEMORAGICE33675000-2 ANTIHISTAMINICE PENTRU UZ SISTEMIC33621300-2 PREPARATE ÎMPOTRIVA ANEMIEI33622100-7 MEDICAMENTE UTILIZATE IN CARDIOLOGIE33622300-9 DIURETICE33622400-0 VASCULO PROTECTORI33622500-1ANTIHEMOROIDALI DE UZ TOPIC33622600-2 BETA -  BLOCANTI33622700-3 BLOCANTI DE CALCIU33622800-4 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 ANESTEZICE33661200-3 ANALGEZICE33661300-4 ANTIEPILEPTICE33661500-6 PSIHOLEPTICE33661600-7 PSIHOANALEPTICE33661700-8 ALTE MEDICAMENTE PENTRU SISTEMUL NERVOS33673000-8 MEDICAMENTE ÎMPOTRIVA MALADIILOR OBSTRUCTIVE ALE CAILOR RESPIRATORII 4



33662100-9 MEDICAMENTE OFTALMOLOGICE33674000-5 MEDICAMENTE ÎMPOTRIVA TUSEI SI A GUTURAIULUI33661700-8 SUPLIMENTE MINERALE33610000-9 MEDICAMENTE PENTRU TRACTUL DIGESTIV SI METABOLISM33691100-1ANTIPROTOZOARE33651100-9 ANTIBACTERIENI PENTRU UZ SISTEMIC33695000-8 TOATE CELELALTE PRODUSE NETERAPEUTICE33615100-5 INSULINA33692400-1 SOLUŢII PENTRU PERFUZII33692210-2 SOLUŢII PENTRU NUTRIŢIE PARENTERALA33692500-2 SOLUŢII INJECTABILE24000000-6 PRODUSE CHIMICE33141000-0 CONSUMABILE MEDICALE NECHIMICE DE UNICĂ FOLOSINŢĂ ŞI CONSUMABILE HEMATOLOGICE 24322500-2 ALCOOL (spirt medicinal)
II. 1.7) Contractul intra sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice (GPA) NU

11.1,7) împărţire în loturi DAun singur lot □ unul sau mai multe loturi 
X

toate loturile □

II. 1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative) NU

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.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: 115.697,11 lei fara TVA.

11.2.23 Opţiuni NU

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE -2 luni zile 
de Ia data atribuirii contractului.

IL4) AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI

IL4.1. Ajustarea preţului contractului NU

SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE 
IIL1J CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT

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

Ill.l.l.b) Garanţie de bună execuţie________________________________________________________________________________ NU
111.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevanteFonduri: Finanţare integlala de la FNUASS

IILI.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.
III. 1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale NU

111.1,5. 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__________________________________________________________________________________________________________
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111.2} CONDIŢII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în registrul 
comerţului sau al profesiei

p# 4.ăjŞituaţia personala 
Cerinţa nr. 1
Ofertanţii, tertii susţinători si sub contran etan tii 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 indeplinirea celor asumate sunt:

Ofertanţi/candidaţii (inclusiv asociaţii/subcontractanţii/terti susţinătorii au obligaţia completării si 
prezentării initiale respectiv odata 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 către 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 art 132 alin 2/HG 395/2016);Ofertantul clasat pe primul Ioc 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 Ia 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 indeplinirea obligaţiilor scadente de plata a impozitelor către 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 sub contractanţii nu trebuie sa se regaseasca în situaţiile 
prevăzute Ia art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016.

In acest sens se va prezenta odata cu oferta de către: 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.

6



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: Ec.Emilia CHIRITA;Director medical - Dr. Mihaela CHELARIU;Consilier Juridic: Teodor GHINIS;Sef Serviciu Finaciar-contabilitate: 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;Serviciul Tehnic: Şef Serv sing. Emil SÎRGHIE, ing. Constantin GANEA;Farmacist sef Rodica CHISELEV, Gina CARP asistent farmacie;Sindicatul Liber Independenta! salariaţilor: Dr. Liviu MORAR
ill.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 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/fîzice 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 art 196 alin 2/LG. 98/2016 coroborat cu prev art.132 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 I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.2.2) Capacitatea economică şi financiară NU

I11.2.3,a) Capacitatea tehnică şi/sau profesională NU

III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calităţii şi de protecţie a mediului NU
III.2.4) Contracte rezervate [după caz) NU
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IIL3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii NU

III.3.2) 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. 1.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)

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)

1V.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 contractaută/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 Ia 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.________________ 8



IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare_________________________________________ ______________________Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere ai 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 tip 
produs cat si preţul total aferent cantităţilor estimate.In cazul in care ofertantul nu transmite in perioada precizata de comisia de evaluare clarificarile/raspunsurile solicitate oferta va fi considerata neconforma.Propunerea financiara va fi prezentata pentru fiecare lot pentru care se ofertează.Nu se accepta oferte alternative Criteriul de atribuire ..preţul cel mai scăzut”Preţul va fi a exprimat Iei exclusiv si inclusiv TVA, cu doua zecimale dupa 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

Adresa la care se depun si se dechid ofertele: la secretariatul autoritatii contractante: Spitalul General 
CF Galaţi, str. Alexandru Moruzzi, nr. S -7, loc. Galaţi

DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA OFERTEI; 14.11.2017, ORA 14:00 
DATA LIMITA PENTRU DESCHIDEREA OFERTELOR: 15.11.2017, ORA 10:00

Modul de prezentare/ sigilare/mareare a ofertelor este următorul:- Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei şi al documentelor care o însoţesc, în original;- Documentele trebuie să fie 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 fie marcate cu denumirea ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei, fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată;
Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante si cu inscripţia:

“A N U  S E  D ESCH ID E ÎNAINTE D E  DATA 15.11.2017, ora 10:00“. Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus autoritatea contractantă nu îşi asumă responsabilitatea pentru rătăcirea ofertei Ofertele depuse la alta adresa decât cea indicata vor fi respinse ca inacceptabile si returnate nedeschise.Oferta nu trebuie sa cuprindă nido 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 Ia 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, insotit 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 Ia 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 originalAutoritatea contractanta nu îsi asuma răspunderea pentru ofertele depuse/transmise la 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 dupa expirarea datei limita stabilite pentru depunerea ofertelor.



SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE

SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE

VL 1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC {după caz) NUVI.2) Contractul/Concursul se înscrie într-un proiect/program finanţat din fonduri comunitare/program operaţionai/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
VL3) 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 oferte!or(clasate pe primul Ioc) 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 Ţară: RomâniaE-mail: office@cnsc.ro Telefon: +40 213104641Adresă 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 Art. 8, alin (1) lit. B din Legea 101/2016. 
VI.4.3) Serviciul de Ia 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.spitalgeneralcfgalati.ro Fax: +40 0236/411613
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SPITA LU L GENERAL CF GALATI
CAIET DE SARCINI

Secţiunea 2

ACHIZIŢIE MEDICAMENTE

Tip anunţ: Negociere fara publicarea unui anunţ de atribuire 
Tip contract: Furnizare 
CODCPV: 33600000-6
Descrierea contractului: Furnizare medicamente divizate pe loturi

Nr.lot Denumire D.C.I. Unitatemăsură CantEstimataGL CantEstimataBZ TotalcantitateestimataGL+BZ Total valoare estimata lei {fara TVA)/lot
Preţ unitar ofertat (Iei fara TVA)

33632100-0 ANTIIFLAMATORII SI ANTIREUMATICE1 DÏCLOFENACUM draj. x 50 mg draj. 1000 600 1600 16002 DICLOFENACUM sol. Inj.; fiole x 3 ml; 75 mg/3 ml fiole 2000 720 2720 16323 DEXKETOPROFENUM fiole x 50 mg/2 ml fiole 50 50 225,54 IBUPROFENUM caps, x 400 mg caps. 1000 1000 168,55 INDOMETACINUM sup 120 120 58,566 MELOXICAMUM sol inj, 15 mg/1,5 ml fiole 300 300 6697 PIROXICAMUM compr x 20 mg compr. 100 100 9,15
33632200-1MIORELAXANTI8 CHIORZOXAZONUM compr. X 250 mg compr. 600 600 969 SUXAMETHONII CHLORIDUM 100mg/5 ml fiole 80 20 100 28710 TOLPERISONUM compr. film x 150 mg compr. film 600 600 210
33632300-2 PREPARATE CONTRA GUTEI11 ALLOPURÏNOLUM compr. x 100 mg compr. 300 300 3012 COLCHICINUM compr x 1 mg compr. 80 80 8,8
33611000-6 MEDICAMENTE CONTRA TULBURĂRILOR PROVOCATE DE HIPERACIDITATE.13 OMEPRAZÖLUM compr x 40 mg compr. 1200 1200 30014 PANTOPRAZOLUM compr x 40 mg compr. 2100 2100 646,815. PANTOPRAZOLUM pub liofifiacx 40 mg flac. inj. 400 400 396416. RANITIDINUM caps x 150mg caps 800 800 12817 RAN1TIDINUM sol. Inj.; fiole x 2 ml; 50 mg/2 ml fiole 1200 400 1600 2992

33612000-3 MEDICAMENTE ÎMPOTRIVA TULBURĂRILOR GASTRO-INTESTINALE18 ATROP1NUM sol. Inj; fiole x 1 ml; 1 mg/ml fiole 100 200 300 343,219 DROTAVERINUM compr. x 40 mg compr. 1000 1000 29020 DRÛTAVERINUM sol. inj.; fiole x 2 ml; 40 mg/2 ml fiole 1000 200 1200 86421 METOCLOPRAMIDUM sol. Inj.; fiole x 2 mi; 10mg/2ml fiola 100 100 17822 TRIMEBUT1NUM compr. xlOO mg compr. 1000 1000 270
33613000-0 LAXATIVE23 BISACODYLUM 5 mg compr. 300 300 90
33614000-7 ANTIDIAREICE, ANTIINFLAMATORIÍ SI ANTIINFECTIOASE INTESTINALE24 CARBO MEDICINALIS compr. X 250mg compr. 600 300 900 27025 LOPERAMIDUM compr x 2 mg compr. 100 50 150 46,50
33615000-4 MEDICAMENTE PENTRU DIABET 026 GLIMEP1R1DUM compr x 3 mg compr. 60 60 15



Nr.lot Denumire D.C.J. Unitatemăsură CantEstimataGL CantEstimataBZ
TotalcantitateestimataGL+BZ

Total valoare estimata lei (fara TVA)/lot
Preţ unitar ofertat (lei fara TVA)

33616000-1 VITAMINE27 ACIDUM ASCORBICUM sol inj;fioIe x 5ml;500mg fiole 50 50 7328 PYRIDOXINUM sol. Inj.; fiole x 5 ml; 250 mg/5mî fiole 500 1500 2000 306029 THIAMÎNUM sol Inj.; fiole x 2 ml; 100 mg/2 ml fîac. 500 1500 2000 2060
33621100-0 ANTITROMBOTICE30 ACENOCUMAROLUM compr. x 2 mg compr. 300 300 4831 ACIDUM ACETYLSALICVLICUM compr. x 75(100] mg compr. 600 150 750 82,532 CLOPIDOGREL compr x 75mg compr. 200 200 8433 DALTEPARINUM soi inj;fiole 5000ui/0,2ml fiole 320 320 372834 NADROPARINUM sol. Inj.; 3800 u.i. Axa/0,4 ml fiole 40 40 245,2
33621200-1ANTIHEMORAGICE35 ETAMSYLATUM sol inj;fioîe x 250mg/2ml fiole 100 100 10036 PHYTOMENADION sol inj;fioIe x 10mg/lml fiole 50 50 108,50
33675000-2 ANTIHISTAMINICE PENTRU UZ SISTEMIC 037 DESLORATADINUM compr x 5mg compr. 150 150 91,538 KET0TIFENUM compr x Img compr. 300 300 36
33621300-2 PREPARATE ÎMPOTRIVA ANEMIEI39 COMBINATILMILGAMMA NA sol inj;fiole x 1 ml fiole 300 250 550 156240 COMB-.MILGAMMA N(NEUROSSEN) sol inj;fiole x 2 ml fiole 400 400 1132
33622100-7 MEDICAMENTE UTILIZATE IN CARDIOLOGIE41 ACIDUM ASPARTICUM compr. x (180mg + 180 mg] compr. 300 300 2742 AMIODARONUM compr. x 200 mg compr. 40 40 7,243 AMIODARONUM sol inj ;150mg/3mî;fiole x 3ml fiole 10 10 18,344 ATORVASTATINUM compr x 20 mg compr. 900 690 1590 31845 ATORVASTATÎN compr x40mg compr. 300 300 12046 D1GOXINUM sol inj;fiole 0,50mg/2ml fiole 10 10 1,847 EPINEPHRINUM sol. inj.; fiole x 1 ml; 1 mg/ml fiole 100 100 137,548 FENOFIBRATUM compr. film. x 145 mg compr. 150 150 13249 IS0S0RBÎD 5 MONONITRAS caps. x 40 mg caps. 600 600 266,150 N1TROGLYCERINUM compr. x 0,5 mg compr. 200 40 240 34,251 NITROGLYCERINUM sol. Inj.; 1 mg/mI;fiole x 5 ml fiole 20 20 116,8
33622300-9 DIURETICE52 COMBINATIÎrDIUREX caps x 50mg caps 100 100 7853 FUROSEM1DUM compr. x 40 mg compr. 500 500 1000 6054 MANNIT0LUM sol. perf x 250 ml; 20% flac. 300 300 109255 SPIRONOLACTONUM draj. x 25 mg draj. 600 600 95,4
33622400-0 VASCULOPROTECTORI56 COMBINATILACTOVEGIN soi inj;fiole x 5 ml fiole 30 30 51657 COMBINATIIiDIOSMINA +HESPERIDÎNA compr.fiim x SOOmg compr.fiim. 990 990 455,458 NICERGOLINUM draj x 30mg draj 300 300 24059 PENTOXIFYLLINUM compriilmate x 400 mg compr.fiim. 900 400 1300 28660 PENTOXIFYLLINUM sol. Inj.; fiole x 5 ml; 100 mg/Sml fiole 100 100 200 319,6
33622500-1ANTIHEMOROIDALI DE UZ TOPIC61 COMBINAŢII: HEMORZON sup sup 60 60 40,262 COMBINAŢII: HEMORZON ung;tub x 15g tub 5 5 30,35
33622600-2 BETA - BLOCANTI63 METOPROLOLUM compr. x 50 mg compr. 600 600 70,264 METOPROLOLUM sol. Inj x5ml; 5mg/5ml sol inj 30 30 90,665 PROPRANOLQLUM compr x40mg compr. 50 50 2,5
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Nr.lot Denumire D.C.L Unitatemăsură Cant.EstimataGL Cant.EstimataBZ
TotalcantitateestimataGL+BZ

Total valoare estimata lei (fara TVA)/lot
Preţ unitar ofertat (lei fara TVA)

33622700-3 BLOCANTI DE CALCIU66 AMLODÏPÏNUM compr. x 10 mg compr. 100 100 15
33622800-4 MEDICAMENTE PENTRU SISTEMUL RENIN-ANGIOTENSIN67 CANDESARTANUM compr x 16 mg compr. 560 150 710 512,6268 CAPTOPRILUM compr. x 25 mg compr. 300 100 400 3269 ENALAPRILUM solinj;l,25 mg/ml;fio!e x 1 ml fiole 150 150 355,5

DERMATOLOGICE70 COMBINATIROXIMED spray; fîac, x 59,5 g fîac. 5 3 8 117,0471 POVIDONUM IODINATUM ung 100mg/g;tub 20g tub 2 2 24,4
33631600-8 ANTISEPTICI SI DEZINFECTANTI72 POVIDON I0D1NE săpun x 1000 ml flac. 3 3 119,7673 POVIDON IODINE sol.10% x 1000 ml flac. 18 24 42 2058

33641000-5 MEDICAMENTE PENTRU SISTEMUL GENITO-URINAR SI HORMONI SEXUALI74 COMBINATILURINEX caps. caps. 240 240 76,8
33642200-4 CORTICOSTEROIZI DE UZ SISTEMIC75 DEXAMETHASONUM sol. Inj.; fiole x 2 ml; 8 mg/2 ml fiole 300 300 21976 HYDROCORTISONUM pulb inj x lOOmg 740 740 2138,677 H Y D RO C 0 RTIS 0 N UM (h emisu c ci n at) sol inj 25mg/5ml + solvent fiole 320 320 1011,278 PREDNISONUM compr. x 5 mg compr. 200 2000 2200 132
33661100-2 ANESTEZICE79 BUPIVACAINUM SPINAL HEAVY sol. Inj.; fiole x 4 ml; 5 mg/ml fiole 150 150 1837,580 ETOMIDATUM emulsie inj;fiole x 10ml;2mg/mi fiole 10 10 48,181 FENTANYLUM sol. Inj.; fiole x 5 ml; 0,05 mg/ml fiole 150 150 334,582 KETAMINUM sol inj;fiole x 10ml;50mg/ml fiole 10 10 163,683 LIDOCAINUM sol. Inj.; fiole x 10 ml; 100 mg/10 ml fiole 640 640 1280 217684 LÏDOCAINUM sol. inj.; fiole x 2 ml; 40 mg/2 ml fiole 50 50 100 8085 PROPOFOLUM 1 %;sol.inj.x 20 ml fiole 50 10 60 24086 SEVOFLURANUM sol inhal 99,975%;flacx 250 ml flac. 4 2 6 1608
33661200-3 ANALGEZICE87 COMBINAŢII: PIAFEN compr compr. 1000 1000 22088 COMBINATILALGIFEN sol inj;fiole x5ml fiole 200 200 36289 COMBINATII;QUARELIN compr. compr. 200 200 17490 COMBINAŢII: TRAMADOL+PARACETAMOLcompr film. 37,5+325mg compr. 1200 1200 691,891 METHAMIZOLUM NATRÏCUM sol. Inj.; fiole x 2 ml; 1 g/2 ml fiole 2000 2000 4000 350492 NEFOPAMUM sol inj;20mg/2ml fiole 20 20 48,493 PETHIDINUM sol inj;fiole x 50mg/ml fiole 100 100 138,494 PARACETAMOLUM compr. x 500 mg compr. 400 600 1000 14095 TRAMADOLUM caps x 50mg caps. 600 600 12696 TRAMADOLUM sol. Inj.; fiole x 2 ml; 100 mg/2ml fiole 700 700 770
3 3 661300-4 ANTIEPILEPTICE97 CARBAMAZEPINUM compr. x 200 mg compr. 100 400 500 30598 TOPIRAMATUM compr. x 25mg compr. 60 60 18
33661500-6 PSIHOLEPTICE99 ALPRAZOLAMUM compr x 50mg compr. 2980 2980 417,2100 BROMAZEPAMUM compr x 3mg compr. 500 500 55101 DIAZEPAMUM x lOmg compr. 200 200 14



Pír.Iot Denumire D.C.I. Unitatemăsură CantEstimataGL Cant.EstimataBZ
TotalcantitateestimataGL+BZ

Total valoare estimata Iei (fara TVA)/lot
Preţ unitar ofertat [lei fara TVA)102 HALOPERIDOLUM sol oralajflac x 10ml;2mg/ml flac. 3 3 11,97103 DROPERÏDOLUM sol inj;fiole x 2,5mg/lml fiole 20 20 756,4104 MIDAZOLAMUM sol. Inj; fiole x 50 mg/10ml fiole 20 20 408,4105 TIAPRIDUM compr. x 100 mg compr. 60 60 20,4106 ZOLPIDEM compr x 10 mg compr. 100 100 18,7107 ZOPICLONUM compriilm x 7,5 mg compr film. 300 300 111,6

33661600-7 PSIHOANALEPTICE108 DOXEPINUM draj. X 28,2 mg compr. 90 90 50,4109 DULOXETÏNUM caps x 30 mg caps. 28 28 22,12110 ESCÏTALOPRAMUM compr x 10mg compr. 90 90 51,3111 PIRACETAMUM sol. Inj.; fiole x 5 ml;l g/5 ml fiole 400 800 1200 1596112 SERTRALINUMx50mg compr. 100 100 50113 VINPOCETINUM compr, x 10 mg compr. 600 600 210
33661700-8 ALTE MEDICAMENTE PENTRU SISTEMUL NERVOS114 BETAHISTINUM compr x 24mg compr. 300 300 132115 NEOSTIGMINI METÏLSULFAS sol. Inj.; fiole x 1 ml; 0,5 mg/ml fiole 300 50 350 283,5
33673000-8 MEDICAMENTE ÎMPOTRIVA MALADIILOR116 AMYNOPHYLLINUM caps x 100mg caps 200 200 26117 EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM sol. Inj.; fiole x 1 ml; 50 mg/ml fiole 50 50 54,8
33662100-9 MEDICAMENTE OFTALMOLOGICE118 ACICLOVÏRUM ung.oftaImic 3% flac. 1 1 21,66119 COMBI NATILBETABIOPTAL coîir x 5 ml flac. 5 5 49,75120 CIPROFLOXACINUM sol.oft;0,3% flac 10 10 35,2121 TROPÏCAMIDUM sol oft;flac x 10ml;l% flac 1 1 9,59
33674000-5 MEDICAMENTE ÎMPOTRIVA TUSEI SI A GUTURAIULUI122 ACETYLCYSTEINUM caps. X 200mg caps. 500 500 115123 BROMHEXINUM compr. x 8 mg compr. 2000 400 2400 240
33661700-8 SUPLIMENTE MINERALE124 CALCII GLUCONAS sol inj;fiole x 10ml;100mg/ml fiole 150 150 94,5
33610000-9 MEDICAMENTE PENTRU TRACTUL DIGESTIV SI METABOLISM125 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM caps x 250mg caps 400 400 284126 COMBINATILARGININÄ SORBITOL sol. perf. x 500 ml flac. 240 240 2611,2127 COMBINATILARGININÄ SORBITOL sol. perf. x 500 ml flac. 240 240 2020,8FARCOVIT B12 caps caps 900 900 387
33691100-1ANTIPROTOZOARE128 METRONIDAZOLUM compr. x 250 mg compr. 600 120 720 136,8129 METRONIDAZOLUM sol.perf;flac x 100 ml;0,5% flac.inj. 100 400 500 1880
33651100-9 ANTIBACTERIENI PENTRU UZ SISTEMIC130 AMOXiCILLINUM caps. x 500 mg caps. 500 500 1000 220131 AMP1CILLINUM + INHIBITOR DE ENZIMÄ pulb. Inj.; flac. xl,5 g) flac. 300 300 3801132 CEFIXIMUM caps x 200 mg caps. 300 300 795133 CEFTRIAXONUM pulb. Inj.; flac. x 1 g flac. 200 3000 3200 8000134 CEFUROXIMUM pulb. Inj.; flac. x 1,5 g flac. 400 400 1600135 CIPROFLOXACINUM compr. x 500 mg compr. 400 300 700 280136 CLARITHROMYCINUM compr. x 500 mg compr. 140 140 231137 GENTAMICINUM sol inj;fiole 80mg/2ml fiole 2500 2500 1575138 OXACILLINUM caps. x 500 mg caps. 100 100 41139 RIFAXIMINUM compr x 200 mg compr. 240 240 492



Nr.lot Denumire D.C.I. Unitatemăsura Cant,EstimataGL CantEstimataBZ
TotalcantitateestimataGL+BZ

Total valoare estimata lei (fara TVA)/lot
Preţ unitar ofertat (lei fara TVA)

33695000-8 TOATE CELELALTE PRODUSE NETERAPEUTICE140 CALCÎI SODATA x 5 kg flac. 4 4 240
33615100-5 INSULINA141 INSULINA ACTRAPID sol. Inj.; flac. X 10 ml; 100 u.i./ml flac. 15 15 649,8
33692400-1 SOLUŢII PENTRU PERFUZII142 COMBINAŢII: DEXTRAN 70 CLORURA DE SODIU 0,9% sol perf. x 500 ml flac. 6 6 83,94143 SOL R1NGER sol. perf.; 500 ml buc. 300 300 600 1182144 NATRIi CHLORIDUM soî.perf x250 ml;0,9% buc. 1000 1000 2000 4520145 NATRII CHLORIDUM soî.perf. x 500 m l; 0,9% ■' Pungi 1500 2500 4000 9120146 PARACETAMOLUM sol. perf. X 100 ml;10mg/mî flac. 300 300 1149147 HYDROXYETHYL AMIDON sol perf x 500ml;6% flac. 20 20 505,4
33692210-2 SOLUŢII PENTRU NUTRIŢIE PARENTERALA148 AMINOPLASMAL HEPA 10% flac. 20 20 545149 GLUCOSUM sol. perf. x 250 ml; 5% buc. 1000 500 1500 3570150 GLUCOSUM sol. perf. x 500 ml; 5% buc. 1000 400 1400 3444151 GLUCOSUM sol. perf. x 500 ml; 10% buc. 400 400 1056
33692500-2 SOLUŢII INJECTABILE152 GRANISETRONUM sol inpfiole x 3 mg/ 3 ml fiole 40 40 946153 NALOXONUM fiole 10 10 124,5
24000000-6 PRODUSE CHIMICE154 ACID BORIC g 150 150 4,5155 CLORAMFENICOL g 100 100 40156 HIDROCORTÎZON ACETAT g 30 30 206,7157 LANOLINA g 300 300 24158 IOD g 50 50 27,5159 MENTHOL g 100 100 28160 PERHIDROL g 3000 3000 30161 RIVANOL g 30 30 29,7162 SALICÎLAT DE METIL g 2000 2000 220163 ULEI DE PARAFINA g 1000 1000 30164 VASELINA g 10000 10000 160

CPV 33141113-4165 FES! BUMBAC 100% lOm/IOem buc. 500 1000 1500 1200166 FESI BUMBAC 100% 10m/20cm buc. 500 500 825167 FESI GIPSATE 10 cm/2,7m buc. 100 60 160 160
CPV 33141114-2168 BANDA ADEZIVA 5 m/5cm buc. 500 500 1070169 PLASTURI RIVANOL buc. 300 300 30
CPV 33141114-2170 TIFON m 1700 1700 1156
CPV 33141118-0171 COMPRESE STERILE 8 cm x 10 cm buc 200 200 100
CPV 33141114-2172 VATA HIDROFILA BUMBAC 100% pac x 200g pac. 100 200 300 450173 VATA HIDROFILA BUMBAC 100% pac x lOOg pac. 200 200 138174 VATA ORTOPEDICA 10 cm/3 m buc. 50 50 95175 VATA ORTOPEDICA 20 cm/3 m buc. 50 50 102,5



Nr.lot Denumire D.C.I. Unitatemăsură CantEstimataGL CantEstimataBZ
TotalcantitateestimataGL+BZ

Total valoare estimata lei fiara TVA)/lot
Preţ unitar ofertat (lei fara TVA)

CPV22993200-9176 ALCOOL SANITAR flx500 ml buc 100 224 324 1069,2
TOTAL VALOARE ESTIMATA GLOBALA A LOTURILOR 115697,11TOTAL VALOARE MEDICAMENTE FARA TVA GALAŢI 57 825,04 RON TOTAL VALOARE MATERIALE SANITARE GALAŢI FARA TVA 1177,50 RON TOTAL VALOARE MEDICAMENTE FARA TVA BUZĂU 50 676 RON TOTAL VALOARE MATERIALE SANITARE FARA TVA BUZĂU 5218,2 RON TOTAL VALOARE PRODUSE CHIMICE FARA TVA 800,40 RON

CONDIŢII D E  AMBALAREProdusele vor fi livrate în ambalaj corespunzător, astfel încât până la recepţie, acestea să ajungă fără a suferi deprecieri cantitative şi calitative, m caz contrar furnizorul va suporta toate daunele produse prin deprecierea acestora.
CONDIŢII D E  LIVRARELivrarea se va face numai în baza comenzii ferme semnate de reprezentanţii legali ai unităţii în maxim 3 zile de la primirea acesteia la 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 Termen de valabilitate al produsului: minim 12 luni de la recepţie.^MEDICAMENTELE ADJUDECATE SA AIBA AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢA CONF art 2(alin 2)LEGH 
MODALITĂŢI Ş I  CONDIŢII D E  PLATĂPlata 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.întocmit: Asistent farmacie Carp Gina Farmacist sef: Chiselev Rodica



Secţiunea 3

MODELE PE FORMULARE

ACHZITÎE PUBLICA FURNIZARE „MEDICAMENTE" COD CPV: 33600000-6PROCEDURA: NEGOCIERE FARA PUBLICARE PREALABILA A UNUI ANUNŢ DE PARTICIPARE
1 DECLARAŢIE privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016 Formular nr.l / '
2 DECLARAŢIE pe proprie răspundere privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art 164,165 si 167 din legea nr. 98/2016 Formular nr.2 y3 DECLARAŢIE privind calitatea de participant la procedură /Formular nr.34 DECLARAŢIE deţinere ADA si APP Formular nr. 4 ^5 FORMULAR PROPUNERE TEHNICA Formular nr. 5 /

6 DECLARAŢIE privind respectarea obligaţiilor referitoare la protecţia mediului si respectarea condiţiilor de muncă şi de protecţia muncii Formular nr. 6 /
7 FORMULAR DE OFERTA Formular nr. 7 /8 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 Formularnr.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 document/decîaraţie/formular solicitat va fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi semnat de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă persoană autorizată să reprezinte ofertantul. în acest ultim caz, persoana autorizată va depune şi împuternicirea reprezentantului legai
în cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori, orice document/decîaraţie/formular solicitat va fi completat şi prezentat de către fiecare membru al grupului de operatori.
Documentele / declaraţiile / certificatele /emise de terţă parte (instituţii competente) vor fi prezentate în limba română şi vor îndeplini una din următoarele condiţii de formă : original, copie legalizată sau copie conform cu originalul. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita ofertanţilor declaraţi câştigători prezentarea acestor documente în forma 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 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.
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

(denumirea/numelej

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

Subsemnatul .................... ......................................... ..... ........................ reprezentant împuternicit ai.................. ........... .................... , (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic] în calitate decandidat/candidat as o ci at/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert susţinător alcandidatului/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 următoarele:a) participarea în procesul de veriflcare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candi daţi, terţi susţinători sau sub contractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;b) participarea în procesul de veriflcare/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 administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;c) participarea în procesul de veriflcare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afín până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afín până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.
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Persoanele din cadrul Spitalului General CF Galaţi cu funcţie de decizie referitoare Ia organizarea, 
derularea şi finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 59-60, din Legea nr. 
98/2016 sunt următoarele:,____________________ ____________________________________________________________________

Nr. Funcţia deţinută în cadrul
crt.

Nume si prenume Spitalului General CF Galaţi1 Ec. Carmen Adriana Şerbănescu Manager2 Ec.Emilia Chirita Director fmaci ar-contabil3 Dr. Mihaela Chelariu Director medical4 Teodor Ghinis Consilier Juridic5 Ec. Margareta Zaharia Şef Serviciu Finaciar-contabiîitate6 Violeta Irimia Şef Serviciul SAAPCAT7 Tatiana Donici Insp. spec. SAAPCAT8 Gigi Neagu Modiga Insp. spec. SAAPCAT9 Emil Sîrghie Sef Serviciul Tehnic10 Constantin Ganea Ing. Serviciul Tehnic11 Rodica CHISELEV 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.
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(denumirea/numele)

Operator economic

Formular nr. 2

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

Subsemnatul ................... ...................... .............................................. ..............., reprezentant împuternicit a l............................................................................ ............................................... ..................... ..................... (denumirea/numele si sediuî/adresă
operatorului economic] în calitate de ofertant/subcontractant susţinător al ofertantului la procedura de................. .......... ................. .................. . (se menţionează procedura)  pentru atribuirea contractului de achiziţiepublică având ca ob iect........................... .......................... (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 ;[ j 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: Declaraţia pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164,165 si 167 din Legeanr. 98/2016 se va depune la data depunerii ofertei, data este menţionata in documentaţie de atribuire si in invitaţia deaprticipare declaraţia se va prezenta de: ofertant, asociat, tert susţinător si sub contractant;
R:T.D.



Operator economic 
(denumirea/numelej

Formular nr. 3

DECLARAŢIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit a l .................. .................................. (denumirea operatorului
economic}, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, laprocedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ............. ..... ...................  (se menţionează
procedura], având ca obiect................................ ..................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi
codul CPV), la data de  ...... .............. . (zi/lună/an), organizată de  .......... .............. (denumirea
autorităţii contractante], particip şi depun ofertă:□  în nume propriu;□  ca asociat în cadrul asociaţiei...... .............................................................. ;□  ca sub contractant a l.... ........................................................................

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)2. Subsemnatul declar că:□  nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici;□  sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare}3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoanejuridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi a i ......... .......................................... [denumirea şi

adresa autorităţii contractante] cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.Data completării:...................... Operator economic,
(denumire, semnătură autorizată, stampila)

Nota: Declaraţia se va depune la data depunerii ofertei, data menţionata in documentaţie de atribuire si in invitaţia deaprticipare
R:T.D,
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Operator economic 
(denumirea/numele)

Formular nr, 4

DECLARAŢIE

Subsemnatul....... ............... ..............................................................................................reprezentant legal al................... .......... ........................... .................................... ....................................................................[operator economic], declar pepropria răspundere că deţin:
• Autorizaţie de distribuţie angro si Autorizaţie de punere pe piaţa a produsului eliberata 

de Ministerul Sanatatii - Agenţia Naţionala a Medicamentului si a Dispozitivelor 
Medicale, în termen de valabilitate, pentru toate produsele din oferta depusă pentruprocedura d e .... ................... .....................................pentru atribuirea contractului de achiziţie publicăavând ca obiect furnizare de medicamente, organizată de Spitalul General CF Galaţi în data de
înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării
Operator economic,[semnătură autorizată 3

Nota; Declaraţia se va depune la data depunerii ofertei, data menţionata in documentaţie de atribuire si in invitaţia de aprticipare.
« Autorizaţie de distribuţie angro se va prezenta (Ia solicitarea autoritatii contractante) doar de către 

operatorul economic clasat pe primul Ioc, in clasamentul intermediar, dupa finalizarea evaluării ofertelor
Crespectiv dupa aplicarea criteriului de atribuire in conformitate cu prevederile artl96 alin 2/LG. 98/2016 coroborat 
cu prev art.132 alin 2/HG 395/2016);

R:T.D.
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Formular nr. 5OPERATORUL ECONOMIC
(denum irea/sediul)

PROPUNEREA TEHNICA

NR.LOT DENUMIREA COMUNĂ INTERNAŢIONALĂ A PRODUSULUI U.M CONCENTRAŢIE FORMA DE PREZENTARE CANTITATE TOTALCANTIT.Galaţi Buzău1234567

Data completării
Operator economic,

Nota; Formularul completat se va depune la data depunerii ofertei, data menţionata in documentaţie de atribuire si in invitaţia de aprticipare (semnătură autorizată si stampila)



Formularul nr. 6

................... .„.„.(denumirea)

DECLARAŢIE PRIVIND

respectarea obligaţiilor referitoare la protecţia mediului 
si respectarea condiţiilor de muncă şi de protecţia muncii

Subsemnatul, reprezentant împuternicit a l .............................................. ........................................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic),declar pe propria răspundere, în conformitate cu art. 51 alin. 1 din L.98/2016 privind achiziţilie publice ca:

1. La elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la respectarea condiţiilor de muncă 
şi a normelor de protecţia muncii şi PSl ce se impun a fi respectate, voi respecta aceste condiţii pe 
toata durata executării contractului voi respecta legislaţia de securitate si sanatate in munca, in 
vigoare, pentru tot personalul angajat;

2. La elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la respectarea la protecţia mediului

3. La elaborarea ofertei, am tinut cont si am inclus in cadrul ofertei costul pentru îndeplinirea 
acestor obligaţii

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 
documente doveditoare de care dispunem.
Data completării:....... ................

Operator economic,

(semnătură autorizată)

Operator economic

Nota: Declaraţia se va depune la data depunerii ofertei, data menţionata in documentaţie de atribuire si in invitaţia deaprticipare
R:T.D.
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Operator economic
FORMULARUL nr. 7

(denumirea)
FORMULAR DE OFERTĂCătre ...........................................„.........................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)1, Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului............ .........,......... ...............  ......................... . (denumirea/numele ofertantului) neoferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire, să furnizăm................. .......... ......... ........... . (denumirea produselor) pentrusuma d e       ....... ........... .........platibilă după recepţia produselor, (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), la care se adaugă TVA în valoare de........................... ...................... . (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda)2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele menţionate in anexa de mai jos în termenn de..........zile de lasemnarea contractului;
NR.LOT DENUMIREA COMUNĂ INTERNAŢIONALĂ A PRODUSULUI COD CPV U.M.

CANTITATE Totalcantitate
Preţ unitar (Lei fără TVA)

Total valoare (lei fără TVA)
COTATVAGalati Buzău........ C-

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de .... .........................
(ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi, şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.5. Precizăm că; (se bifează opţiunea corespunzătoare)|_j depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod dar „alternativă”/"altă ofertă". 21



l_j nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.
8. Precizam că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, în conformitate cu normele şi reglementările legale în vigoare.
Data / /_____
(nume, prenume şi semnătură),

în calitate d e ............. ..................................legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele

R-.T.D,
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Formular nr.8
OPERATOR ECONOMIC

(idenumirea/numele)
DECLARAŢIE

privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016Subsemnatul .......... . reprezentant împuternicit a l  ............... ....... (denumirea operatorului economic) în calitate decandidat/ofertant/ofertant asodat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr, 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.Data completăriiOperator economic,......... ......... ............ (semnătură autorizată)

Nota:
• Formularul pentru: Declaraţia privind neincadrarea în situaţiile prevăzute Ia art. 164 din Legea nr. 98/2016 se va prezenta (Ia 

solicitarea autoritatii contractante) doar de către operatorul economic clasat pe primul Ioc, in clasamentul intermediar; 
dupa finalizarea evoluării 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);• Formularul se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si terţului susţinător

R:T,D.
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OPERATOR ECONOMIC
_______________ FORMULARUL 9
(denumirea/numele

DECLARAŢIE
privind neincadrarea in art 165 din Legea 98/2016

Subsemnatul, reprezentant împuternicit a l_______________________________ ,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic] declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art 165 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv ca nu am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidatSubsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.Prezenta declaraţie este valabilă până la data de_________________________ .(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării
Operator economic,
(semnatara autorizată]

Nota:
• Formularul pentru: Declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art 165 din Legea nr. 98/2016 se va prezenta (Ia solicitarea autoritatii contractante) doar de către operatorul economic 

clasat pe primul Ioc; in clasamentul intermediar, dupa finalizarea evaluării ofertelor (respectiv dupa 
aplicarea criteriului de atribuire in conformitate cu prevederile a rt 196 alin 2/LG. 98/2016 coroborat cu prev 
art 132 alin 2/HG 395/2016);• Declaraţia se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si terţului susţinător

R:T.D.

24



Operator economic FORMULARUL 10

(denumirea / numele)

DECLARAŢIE
privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016

Subsemnatul ..... ............................................................................... . reprezentant împuternicit al ............... .................. ,
(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert susţinător al candidatului/ofertantului la procedura deatribuire a contractului de achiziţie publica de .................................... de către ........... .............. .......................................... .declar pe proprie răspundere că în ultimii 3 ani:a) nu mi-am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;b) nu mă aflu în procedura insolvente! sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii; (a se 
vedea art 167 alin, (2) din Legea nr. 98/2016)c) nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună în discuţie integritatea;d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;e) nu mă aflu în vreo situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregătirea procedurii nu a condus la o distorsionare a concurenţei;g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, nu au existat încălcări care au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;h) nu m-am făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, am prezentat informaţiile solicitate, sunt în măsură să prezint documentele justificative solicitate;i) nu am încercat să influenţez în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţin informaţii confidenţiale, nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către operatorul economic pe care-1 reprezint.Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.Data completăriiOperator economic,  ......................... (.semnătură autorizată)

Nota:• Formularul pentru: Declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 se va prezenta fia solicitarea autorităţii contractante) doar de către operatorul economic 
clasat pe primul Ioc, in clasamentul intermediar, după finalizarea evaluării ofertelor [respectiv 
dupa aplicarea criteriului de atribuire in conformitate cu prevederile art.196 alin 2/LG. 98/2016 coroborat cu 
prev art 132 alin 2/HG 395/2016);• Declaraţia se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si terţului susţinător

R ; T , D .
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Formularul nr. 11Operator economic
(denumirea)

DECLARAŢIE

Subsemnatul...................... ..................................................................... , reprezentant autorizatal............................................................................. , declar pe propria răspundere faptul că am înţeles căprodusele vor fi furnizate la cele două adrese ale autorităţii contractante astfel:Spitalul General CF Galaţi -  Galaţi, str. Alexandru Moruzzi, nr. 5-7 Secţia Exterioară cu Paturi CF Buzău -  Buzău, str. Republicii, nr. 8 -12 Produsele vor fi livrate numai în baza comenzilor ferme semnate de reprezentanţii autorizaţi ai autorităţii contractante.
Data completării:,

Operator economic,
(.semnătură autorizată )

Nota; Decalratia se va prezenta (Ia solicitarea autorîtatii contractante) doar de către operatorul economic clasat pe 
primul Iocin clasamentul intermediar, dupa finalizarea evaluării ofertelor {respectiv dupa aplicarea criteriului de 
atribuire in conformitate cu prevederile art!96 alin 2/LG, 98/2016 coroborat cu prev art.132 alin 2/HG 395/2016)

R:T.D.
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FORMULARUL nr.12

OPERATORUL ECONOMIC Înregistrat la sediul autorităţii contractante. . nr._________ data___________ ora_____(denumire / sediu)
SCRISOARE DE ÎNAINTARECătre________________________________(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă]

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare n r.______din_______________, privind aplicarea proceduriide ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea contractului._________________________________ (denumirea contractului de achiziţie publică),noi ____________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă transmitemalăturat următoarele:1. Documentul______________________(tipul, seria/numarul, emitentul) privind garanţia pentru participare,în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire;2. Pachetuî/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de______copii:a) oferta;b) documentele care însoţesc oferta.Persoana de contact (pentru această procedura). NumeAdresăTelefon . : ;' FaxE-mailAvem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. Data completării........................... Ofertant,
(nume şi prenume, semnătura autorizată şi ştampila)
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R:T.D.

Formularul nr.13Operator Economic
[denumirea]

ÎMPUTERNICIRESubscrisa .............................................. ............... ............................  (nume/demimire), cu sediul în......................................... [adresa operatorului economic], înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr,..., CIF.......... atribut fiscal........... .reprezentată prin.......... ............... . în calitate de.................................. .împuternicim prin prezenta pe Dl/Dna................................,, domiciliat în .............................................................,identificat cu B.I./C.l. seria...... . nr........... CN P..... .............. ................ . eliberat de .................................... . la data de............. , având funcţia de ................................................................. . să ne reprezinte la procedura de atribuire...........................[se va completa cu denumirea obiectivului], organizată de.................. în scopul atribuiriiacordului-cadru.în îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură;2. Să participe în numele subscrisei Ia procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.
Notă; împuternicirea va fi însoţită de o copie a actului de identitate a persoanei împuternicite 
(buletin de identitate, carte de identitate).înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie a Autorităţii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica.Data completării............................ Ofertant,

[denumire)reprezentată legal p r in _______________________[nume si prenume, semnătură autorizată şi ştampila) (Specimenul de semnătură al persoanei împuternicite)
R:T.D
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Formular nr.14

Ofertant Nr.________/
Denumire operator economic

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRICătre, (denumire entitate contractantă]Referitor la________________________pentru atribuirea contractului de (tip procedură)achiziţie publică_________________________________________________________________________________________COD CPV_________________,vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:
1.
2,

3,
Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele menţionate mai sus.
Cu consideraţie, S.C,

(adresa)

(semnătura autorizată]
R:T.D.
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FORMULARUL nr. 15

OPIS

DOCUMENTE DE CALIFICARE

Nr.Crt DOCUMENTE pag-......
D ocum ente care dovedesc situaţia personala a ofertantului1234

Docum ente care dovedesc capacitatea de exercitare a activitatii profesionale567
Docum ente care dovedesc capacitatea tehnica /profesionala91011

R:T.D.
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FORMULARUL nr, 16

(Daca e cazul) ACORD DE SUB CONTRACTAREIn vederea participării la procedura de achiziţie publica........... ......... ..............(tipul procedurii)..... .................. ...organizata de ....... ................ .................... ...............................................(denumirea autoritatiicontractante) in vederea atribuirii contractului de furnizare avand ca obiect......................... ............................................................invitaţia de participare nr................................... ...................................
1. Parti contractante:Acest acord este încheiat între SC............................................................. ................. .............. cu sediulin   ................  (adresa, tel/fax)....................... .......... .........  reprezentataprin........... ...................................avand funcţia de....... ................. .................denumita in cele ce urmeaza a ficontractant general şiS.C............................... ........ ....... ................cu sediul în ................................................... ..................... ,(adresa,tel/fax)............................ . reprezentată prin______________________ , avand funcţia d e .......................denumită în cele ce urmează sub contractant.
2. Partea /părţile din contract ce urmeaza a fi subcontractate, sunt:

3. Furnizarea prodeselor ce fac obiectul prezentului contract sunt:.......................... ...........

3. Valoarea produselor ce fac obiectul prezentului contract este d e....... ....................
sau [Valoarea produselor/ lucrărilor/serviciilor ce fac obiectul prezentului contract este de ......... ................ ....... va fi stabilita in contract).4. Contractul de subcontractare va fi încheiat în aceleaşi condiţii în care contractantul general a semnat contractul cu achizitorul si nu va conduce sub nicio forma la modificarea propunerii tehnice sau financiare care stau la baza contractului de achiziţie publica dintre achizitor si contractantul general.4. Durata de furnizare/prestare/executie a ................... ....................{produseîe/serviciiîe sau lucrările),sub contractate va fi in conformitate cu durata prevăzută in contractul dintre contractantul general si achizitor.5. Subcontractantul se angajează faţă de contractantul general cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul general le are faţă de achizitor conform contractului de achiziţie publica    ................... ................................................. (denumire contract)Astfel, contractul dintre achizitor si contractantul general face parte integranta din prezentul contract, constituindu-se in Anexa la acesta.încheiat astazi,.......... ............... ........... , in 3 exemplare originale.CONTRACTANT GENERAL SUBCONTRACTANT

(semnătură autorizată) (semnătură autorizată)

R:T.D .
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S e cţiu n e a  4. P R O IE C T  C O N T R A C T

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 în .............. , Str.......... , tel/......../fax............................şi cont trezorerieRO........ .deschis la .......... ............... reprezentată legal prin ................ ........ - 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 CHIRITA 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 obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere si să plătească preţul convenit în prezentul contract.
Art. 3 PREŢUL CONTRACTULUI3.1 Preţul contractului, este de ................... Iei, conform anexei:
- anexa-Nr.lot Denumire produs U.M. Cantit.Galaţi Cantit.Buzău Totalcantitate Preţ unitar [fără TVA) Valoare totală (fără TVA) Valoare totală (cu TVA)
3.2 Achizitorul se obligă să plătească cu ordin de plata furnizorului preţul stabilit în urma stabilirii ofertei câştigătoare.
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3.3 Prin preţul 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 ia 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 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.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;b) 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 SPECIFICEArt. 7 RECEPŢIE. INSPECŢII SI TESTE7.1 Achizitorul sau reprezentantul său, are dreptul ca în 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 ne concordanţa 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 finală.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 ŞI 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 ŞI 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 MATORĂ11.1 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 ne corespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.că forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 24 h 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.

11.2 Partea care invo producerea evenimentului

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, după 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.

A r t  15 CLAUZE FINALE15.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţionai 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.
A r t  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 flecare parte contractantă. 5
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