
 
 
 
 
  PREŞEDINTE                              Nr. 10956 din 22.06.2022 
 
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
 
            Având în vedere demararea  achiziţiei directe pentru atribuirea contractului de 
furnizare având ca obiect: „Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu 
echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID 19: 
LOT 1: achiziționarea a 5 bucăți BIPAP cu accesorii  
LOT 2: achiziționare aparat pentru tromboprofilaxie mecanică, vă rugăm să ne 
prezentaţi oferta de preț astfel: 
-pt. LOT 1-  oferta de pret  lei / bucata BIPAP cu accesorii -pt. Lot 2 – oferta de pret 
totala lei fara TVA, 
 în conformitate cu specificaţiile din caietul de sarcini  postat pe SEAP.  
 
         Ofertele de preţ vor fi încărcate distinct pentru fiecare lot în catalogul electronic 
SEAP având titlul, astfel: 
- “Achiziție anunț nr. ADV 1300321 pt. LOT 1 ”, -pt. LOT 1-  oferta de pret  lei  fara 
TVA/ bucata   BIPAP cu accesorii; 
- “Achiziție anunț nr. ADV 1300321 pt. LOT 2“ -pt. LOT 2 – oferta de pret totala lei 
fara TVA, 
 conform specificațiilor din caietul de sarcini, precum și transmise la adresa de e-mail 
achizitiicjs2@gmail.com (pentru a putea verifica toate ofertele depuse pentru acest 
anunț), până la data de 05.07.2022 ora 1000. 

 
         Se va verifica catalogul electronic SEAP şi se va selecta oferta cu preţul cel mai scăzut 
dintre ofertele declarate admisibile și depuse în SEAP până la data de  05.07.2022 ora 
1000.    

 
          În secțiunea ”Descriere” se vor detalia produsele ofertate, respectând întocmai 
cerinţele din caietul de sarcini.  
         Durata totală a contractului va fi de maxim 1 lună de la data semnării.  
         Ofertantul va livra echipamentele în termen de 20 de zile de la data semnării 
contractului. Se va ține cont de faptul că durata totală a contractului trebuie să 
acopere: livrarea, punerea în funcţiune și prezentarea modului de operare 
personalului care va utiliza echipamentul respectiv.  
            Cod de clasificare CPV  33100000-1 Echipamente medicale 

     Valoarea totală estimată a achiziției este de  52.330,15 lei, fără TVA, din care:  
- LOT 1: achiziționarea a 5 bucăți BIPAP cu accesorii – 27.850,15 lei;  
- LOT 2: achiziționare aparat pentru tromboprofilaxie mecanică – 24.480,00 lei. 

  Se va încheia contract de furnizare distinct pe fiecare lot, conform draftului de 
contract anexat prezentei. 
            Plata facturii se va face într-un termen de 30 de zile de la primirea facturii însoțită 
de procesul verbal de punere în funcțiune și de lista personalului medical și tehnic care a 
participat la prezentarea modului de operare pentru respectivul echipament. 
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          Operatorii economici care depun oferta de preţ pe catalogul electronic din SEAP 
pentru această achiziţie au obligația să depună următoarele documente la următoarea 
adresă de e-mail: achizitiicjs2@gmail.com: 
 

1. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.164 din Legea nr.98/2016 
privind achiziţiile publice (Formular 12A). 

 
2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.165 din Legea nr.98/2016 

privind achiziţiile publice (Formular 12B). 
 

3. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.167 din Legea nr.98/2016 
privind achiziţiile publice (Formular 12C). 

 
4. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.59-60 din Legea 

nr.98/2016 privind achiziţiile publice (Formular 12D). 
 

5. Certificatul ONRC, sau pentru ofertanţii străini, document echivalent emis în 
ţara de rezidenţă, (traducere autorizată în limba română).Informaţiile cuprinse în acest 
document trebuie să fie valabile/reale, în momentul prezentării acestuia conf. art. 
196 alin. 2 din Legea 98/2016. 
 
          6. Declaraţie pe propria răspundere care să dovedească faptul că la elaborarea 
ofertei s-a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă în domeniile 
mediului, social şi al relaţiilor de muncă şi că acestea vor fi respectate pe parcursul 
îndeplinirii contractului. Instituţiile competente de la care Op. Ec. pot obţine 
informaţiile detaliate privind obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al 
relaţiilor de muncă sunt Ministerul Mediului şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale si Persoanelor Vârstnice. (Formular 12 J).  
 
         7. Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele 
prevazute in Caietul de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de 
catre ofertant a tuturor cerintelor / obligatiilor prevazute in Caietul de sarcini.  
De asemenea, propunerea trebuie sa convinga Autoritatea Contractanta ca, in caz de 
atribuire, ofertantul dispune de resurse materiale si umane suficiente precum si de 
expertiza necesara pentru a asigura indeplinirea contractului cu respectarea tuturor 
prevederilor legale nationale in vigoare. 
Se vor prezenta: 
       7.1. Certificat de înregistrare dispozitive medicale emis de Ministerul Sănătăţii 
pentru dispozitivele fabricate de producători români sau marcaj CE sau declarație de 
confor-mitate din partea producătorului/furnizorului (conform Directivei 93/42/EEC și 
Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1009/2016); 
        7.2. Avize de funcționare emise de Ministerul Sănătăţii în conformitate cu Ordinul 
Minis-terului Sănătății nr. 566/2020, emis în baza Legii 95/2006 republicată cu 
modificările și completările ulterioare; activitățile de comercializare și de prestări 
servicii în domeniul dispozitivelor medicale supuse controlului prin avizare sunt 
următoarele: 
a) import dispozitive medicale; 
b) distribuție dispozitive medicale; 
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c) instalare și/sau mentenanță dispozitive medicale. 
Pentru ofertanții a căror activitate este avizată conform OMS nr. 1008/2016, se va ține 
cont în procesul de evaluare de prevederileart.18 din OMS nr.566/2020. 
          7.3. Declarație pe propria răspundere referitoare la îndeplinirea activităților de 
instalare, punere în funcțiune, prezentare mod de operare și service–ul în perioada de 
garan-ție pentru fiecare echipament furnizat; 
         7.4. Lista cu personalul tehnic de specialitate care va asigura prezentarea modului 
de operare personalului beneficiarului; 
         7.5. Declarație pe propria răspundere privind anul de fabricație al echipamentelor 
– minim anul 2020. 
        7.6. Pentru fiecare echipament se vor prezenta următoarele documente: 
                 A. Specificațiile/Caracteristicile tehnice se vor completa în fișele tehnice – 
anexe la  Caietul de sarcini , în mod corespunzător, respectiv în coloana 2, prin 
înscrierea va-lorilor parametrilor din fișa tehnică a producătorului/furnizorului, 
arătând și corespondența cu specificațiile / caracteristicile tehnice din prospectele/ 
cataloagele/ ma-nualele de utilizare prezentate; 
                 Nu se accepta trimiteri la prospectele/ cataloagele/ manualele de utilizare. 
                    B. Prin urmare ofertantul va prezenta documentații tehnice în limba română 
(fișe tehnice, prospecte, cataloage, manuale de utilizare, etc.) pentru a demonstra 
îndeplinirea cerințelor din cadrul specificațiilor tehnice din caietul de sarcini; 
        7.7. La momentul depunerii ofertelor se va prezenta o declarație privind perioada 
de garanție acordată echipamentelor care vor fi livrate. La momentul livrării 
echipamentului se va prezenta certificatul de garanție în original; 
        7.8. Grafic de livrare (Anexa 2); 
 
         8. Propunerea financiară (Formular 10A)  
        Oferta de pret se va face distinct pe fiecare lot, pentru care se depune oferta, astfel: 
-pt. LOT 1-  oferta de pret  lei/ bucata BIPAP cu accesorii si  total lei fara TVA; 
-pt. LOT 2 – oferta de pret total lei fara TVA, 
         Propunerea financiara va contine preturile finale care includ toate taxele legate de 
transport, depozitare, incarcare, descarcare, manipulare, punere in functiune, instruire 
a personalului, la destinatia indicata de Autoritatea Contractanta. 
         Propunerea financiara include si furnizarea si service-ul in perioada de garantie a 
echipamentelor. 
         Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de ofertă (Formular 10A) care reprezintă 
elementul principal al propunerii.  Oferta are caracter ferm şi obligatoriu din punct de 
vedere al conţinutului pe toata perioada de valabilitate. Oferta va rămâne fermă pe 
perioada de derulare a contractului. 
 
  Documentele se vor prezenta la adresa de e-mail achiziţiicjs2@gmail.com 
până la data de  05.07.2022 ora 1000. În cazul netransmiterii documentelor solicitate 
mai sus prin adresa de e-mail, în termenul stabilit, Autoritatea Contractantă nu va lua în 
considerare oferta de preț depusă în SEAP.  
  Autoritatea Contractantă va evalua toate documentele transmise prin e-mail și va 
iniția achiziția directă în SEAP, aplicând criteriul de atribuire, ”prețul cel mai scăzut” cu 
operatorul economic care a depus oferta admisibilă în SEAP până la data de 05.07.2022 
ora 1000. 
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       Orice solicitare de clarificări va fi transmisă Autorității Contractante la adresa e-mail 
achizitiicjs2@gmail.com/ Registratura instituției noastre Consiliul Județean Sălaj, 
Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr.11, cu mențiunea În atenția Serviciului Achiziții 
Publice Parteneriat Public-Privat și Urmărirea Contractelor, iar Autoritatea 
Contractantă va posta răspunsurile la solicitările de clarificări, precum şi decizia de 
atribuire/anulare a achiziţiei prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, respectiv 
www.cjsj.ro, la secțiunea aferentă achiziției directe având ca obiect: Dotarea Spitalului 
Județean de Urgență Zalău cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu 
COVID 19: 
LOT 1: achiziționarea a 5 bucăți BIPAP cu accesorii  
LOT 2: achiziționare aparat pentru tromboprofilaxie mecanică. 
 
 
 

                                                                  PREŞEDINTE, 
DINU IANCU - SĂLĂJANU 

 
 
 

               Şef Serviciu, 
             Vultur Maria                                                                                               Întocmit, 

                                                                                                      Făgărăşan Lavinia Georgeta 
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