Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Dotari specifice activitatii medicale pentru proiectul "Dotarea cu aparatură medicală la Ambulatoriul integrat
de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Zalău"
Anunt de participare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
JUDETUL SALAJ
Cod de identificare fiscala: 4494764; Adresa: Strada: 1 Decembrie 1918, nr. 12; Localitatea: Zalau; Cod NUTS: RO116 Salaj; Cod postal:
450058; Tara: Romania; Persoana de contact: Maria Vultur; Telefon: +40 0260614120; Fax: +40 0260661097; E-mail: licitatiesj@cjsj.ro;
Adresa internet: (URL) http://www.cjsj.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

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

I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) https://elicitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100094353
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:
adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse:
adresa mentionata mai sus

I.4) Tipul autoritii contractante
Autoritate regionala sau locala

I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
Dotari specifice activitatii medicale pentru proiectul -"Dotarea cu aparatură medicală la Ambulatoriul integrat de specialitate din
cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău"
Numar referinta: 4494764/2019/4

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

II.1.3) Tipul contractului
Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descrierea succinta
Dotari specifice activitatii medicale pentru proiectul -"Dotarea cu aparatură medicală la Ambulatoriul integrat de
specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău"
Se vor achizitiona echipamente medicale descries in caietul de sarcini structurate dupa cum urmeaza:
Lotul 1 -IMAGISTICA
Lotul 2 MONITORIZARE PACIENT
Lotul 3 CHIRURGIE
Lot 4 ECHIPAMENTE DE LABORATOR + PROSECTURA
Lot 5 RECUPAREARE MEDICALA SI EXPLORARI FUNCTIONALE
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Lot 6 OPTICA MEDICALA
Lot 7 MOBILIER MEDICAL
Lot 8 ECHIPAMENTE SI PLATFORME AVANSATE ORL
Lotul 9 RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA I
Lotul 10 RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA II
Numărul de zile pănă la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 20
Autoritatea Contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor in a 11-a zi

II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 9641806,88; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii)

II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Da
Pot fi depuse oferte pentru: Numarul maxim de loturi: 10

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.1) Titlu
1 IMAGISTICA

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 51410000-9 Servicii de instalare de echipament medical (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare:
Sediul Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. SalajSediul Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, Str.
Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. Salaj

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Doppler vascular, Ecograf cu traductor 7,5Hz , Ecocardiograf , Ecograf cu doppler-color , Ecograf , Ecograf, Ecograf portabil ,
Ecograf cu elastografie si imagistica cu substanta de contrast, Ecograf, Aparat de ecografie Doppler vascular, cantitate necesara 1
bucata / produs

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 90%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Denumire factor evaluare: Termen de garantie
Descriere: Componenta tehnica
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: Algoritm de calcul: Oferta cu termenul de garantie a produselor cea mai mare obtine 10 puncte, iar punctajul
celorlalte oferte se calculeaza conform algoritmului:
Pentru un termen de garantie de 24 de luni (minima stabilita prin caietul de sarcini) se acorda 0 puncte.
Pentru fiecare luna acordata in plus peste 24 de luni se va acorda 0,5 puncte.
Termenul de garantie pentru care se obtine 10 puncte este de 44 de luni.
Peste termenul de garantie de 44 de luni nu se va acorda punctaj suplimentar.
In situatia in care vor fi ofertate termene de garantie diferite pentru produsele incluse intr-un lot, punctajul se va calcula astfel:
Se va face media artimetica a punctajelor obtinute pentru fiecare produs aferent lotului.
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II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 2456899,97; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 12; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

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

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

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

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

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operational Regional - POR
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Regional - POR

II.2.14) Informatii suplimentare
Se va oferta fiecare produs aferent lotului

II.2.1) Titlu
2 MONITORIZARE PACIENT

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 51410000-9 Servicii de instalare de echipament medical (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare:
Sediul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau, Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. SalajSediul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau,
Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. Salaj

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Electrocardiograf-5 buc, Monitor pacienti -1 buc, Electrocardiograf-1 buc, Holter EKG cu 5 fire-1 buc, Holter TA- 2 buc,
Cardiotocograf – 3 buc, Electromiograf -1 buc, Pulsoximetru deget- 1 buc, Monitor pacienti - 1 buc, Defibrilator – 1 buc

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea estimata
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Valoarea fara TVA: 356161,24; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 12; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

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

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

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

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

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operational Regional - POR
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Regional - POR

II.2.14) Informatii suplimentare
Se va oferta fiecare produs aferent lotului.

II.2.1) Titlu
3 CHIRURGIE

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 51410000-9 Servicii de instalare de echipament medical (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare:
Sediul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau, Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. SalajSediul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau,
Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. Salaj

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Masina automata pentru dezinfectat endoscoape,
Accesorii de endoscopie , Masa chirurgicala, Lampa scialitica fixa, Masa ginecologica, Aparat pentru terapie laser, Fierastrau
oscilant, Gipsotom, Electrocauter, Colposcop, Videorinoscop flexibil adulti/copii, Apirator ORL, Electrocauter, Radiocauter, Lampa
scialitica, Criocauter, Fotofinder (dermatoscop digital), Masa mici interventii, Trusa endourologie cu sistem video, Sursa de litotritie
endoscopica
Lampa cu picior reglabil, mobila - 2 buc; Aspirator chirurgical-2 buc; Lampa examinare-3 buc.

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
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Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 90%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Denumire factor evaluare: Termen de garantie
Descriere: Componenta tehnica
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: Algoritm de calcul: Oferta cu termenul de garantie a produselor cea mai mare obtine 10 puncte, iar punctajul
celorlalte oferte se calculeaza conform algoritmului:
Pentru un termen de garantie de 24 de luni (minima stabilita prin caietul de sarcini) se acorda 0 puncte.
Pentru fiecare luna acordata in plus peste 24 de luni se va acorda 0,5 puncte.
Termenul de garantie pentru care se obtine 10 puncte este de 44 de luni.
Peste termenul de garantie de 44 de luni nu se va acorda punctaj suplimentar.
In situatia in care vor fi ofertate termene de garantie diferite pentru produsele incluse intr-un lot, punctajul se va calcula astfel:
Se va face media artimetica a punctajelor obtinute pentru fiecare produs aferent lotului.

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 2183848,64; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 12; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

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

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

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

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

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operational Regional - POR
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Regional - POR

II.2.14) Informatii suplimentare
Se va oferta fiecare produs aferent lotului.

II.2.1) Titlu
4 ECHIPAMENTE DE LABORATOR + PROSECTURA

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

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare:
Sediul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau, Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. SalajSediul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau,
Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. Salaj

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Aparat pentru det. HbA1c din sange capilar -1 buc, Analizor automat de electroforeza-1 buc, Centrifuga de laborator de capacitate
mare -1 buc, Centrifuga medie- 1 buc, Termostat/incubator- 1 buc, Autoclav vertical-2 buc, Microscop prevazut cu camera video-2
buc, Aparat de montat lamele-1 buc, Criostat/criomicrotom-1 buc, Microscop binocular simplu-1 buc, Echipament pentru citologie
in mediu lichid-1 buc, Masa postmortem cu aspiratie-1 buc, Cabina aspiratie-1 buc, Centrifuga- 1 buc.

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 90%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Denumire factor evaluare: Termen de garantie
Descriere: Componenta tehnica
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: Algoritm de calcul: Oferta cu termenul de garantie a produselor cea mai mare obtine 10 puncte, iar punctajul
celorlalte oferte se calculeaza conform algoritmului:
Pentru un termen de garantie de 24 de luni (minima stabilita prin caietul de sarcini) se acorda 0 puncte.
Pentru fiecare luna acordata in plus peste 24 de luni se va acorda 0,5 puncte.
Termenul de garantie pentru care se obtine 10 puncte este de 44 de luni.
Peste termenul de garantie de 44 de luni nu se va acorda punctaj suplimentar.
In situatia in care vor fi ofertate termene de garantie diferite pentru produsele incluse intr-un lot, punctajul se va calcula astfel:
Se va face media artimetica a punctajelor obtinute pentru fiecare produs aferent lotului.

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 1033878,58; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 12; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

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

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

II.2.11) Informatii privind optiunile
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Optiuni: Nu

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

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operational Regional - POR
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Regional - POR

II.2.14) Informatii suplimentare
Se va oferta fiecare produs aferent lotului

II.2.1) Titlu
5 RECUPAREARE MEDICALA SI EXPLORARI FUNCTIONALE

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 51410000-9 Servicii de instalare de echipament medical (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare:
Sediul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau, Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. SalajSediul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau,
Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. Salaj

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Concentrator de oxigen - 2buc, Masa kinetoterapie Bobath-1 buc, Masa terapie si tratament-3 buc, Aparat de terapie laser de mare
intensitate-2 buc, Aparat terapie unde de soc-1 buc, Aparat diatermie de contact- 1 buc, Aparat electroterapie, ultrasunete si
vacuum-2 buc, Aparat magnetoterapie cu 4 canale-1 buc, Cada galvanica patrucelulara-1 buc, Aparat terapie unde soc- 2 buc,
Aparat terapie cu camp electromagnetic de mare intensitate-1 buc, Aparat drenaj limfatic-2 buc, Banda de alergare-1 buc, Aparat de
recuperare pasiva membru superior-1 buc, Aparat de recuperare pasiva membru inferior-1 buc, Aparat aerosoli-1 buc, Spirometru3 buc, Nebulizator electric spray-1 buc, Aparat procesare parafina – 1 buc; Negatoscop – 1 buc.

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 796984,83; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 12; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

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

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

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

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

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operational Regional - POR
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Regional - POR

II.2.14) Informatii suplimentare
Se va oferta fiecare produs aferent lotului.

II.2.1) Titlu
6 OPTICA MEDICALA

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 51410000-9 Servicii de instalare de echipament medical (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare:
Sediul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau, Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. SalajSediul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau,
Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. Salaj

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Otoscop - 1 buc, Biometru A+- 1 buc, Biomicroscop cu aplanometru-1 buc, Lampa cu picior reglabil – 1 buc, Trusa lentile-1 buc,
Laser capsulotomie-1 buc, Cabina completa pentru fototerapie-1 buc, Lampa UVB, banda ingusta- 1 buc, Optotip pentru distanta si
pentru aproape-1 buc, Teste simt chromatic-1 buc, Diapazon medica- 2 buc

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 410559,88; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 12; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

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

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

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

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

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operational Regional - POR
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Regional - POR

II.2.14) Informatii suplimentare
Se va oferta fiecare produs aferent lotului.

II.2.1) Titlu
7 MOBILIER MEDICAL

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 51410000-9 Servicii de instalare de echipament medical (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare:
Sediul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau, Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. SalajSediul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau,
Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. Salaj

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Carucior tratamente inox -10 buc, Masa aplicare gips-1 buc, Carucior transport pacienti-5 buc

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 77324,54; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 12; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

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

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

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

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operational Regional - POR
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Regional - POR

II.2.14) Informatii suplimentare
Se va oferta fiecare produs aferent lotului.

II.2.1) Titlu
8 ECHIPAMENTE SI PLATFORME AVANSATE ORL

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 51410000-9 Servicii de instalare de echipament medical (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare:
Sediul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau, Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. SalajSediul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau,
Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. Salaj

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Unit ORL-1 buc, Videonistagograf -1 buc, Platforma vestibulara-1 buc, Videohead impulse test- 1 buc

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 434520,24; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 12; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

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

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

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
Anunt publicat: [CN1020748/01.05.2020]
Generat la: 05.05.2020 07:59

Pagina 10

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

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

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operational Regional - POR
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Regional - POR

II.2.14) Informatii suplimentare
Se va oferta fiecare produs aferent lotului

II.2.1) Titlu
9 RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA I

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 51410000-9 Servicii de instalare de echipament medical (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare:
Sediul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau, Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. SalajSediul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau,
Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. Salaj

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Aparat RX grafie fixa cu 2 detectori – 1 buc

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 90%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Denumire factor evaluare: Termen de garantie
Descriere: Componenta tehnica
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: Algoritm de calcul: Oferta admisibila cu termenul de garantie a produselor cea mai mare obtine 10 puncte, iar
punctajul celorlalte oferte admisibile se calculeaza conform algoritmului:
Punctaj = (termenul de garantie al produsului ofertat)/ (cel mai mare termen de garantie a produselor ofertate) x 10.
Ofertele care prezinta un termen de garantie a produselor mai mic decat 24 de luni vor fi declarate neconforme.
Pretul ofertei Componenta financiara 90%
Punctaj maxim factor: 90
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 1074727,50; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
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Durata in luni: 12; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

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

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

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

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

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operational Regional - POR
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Regional - POR

II.2.14) Informatii suplimentare
Se va oferta fiecare produs aferent lotului

II.2.1) Titlu
10 RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA II

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 51410000-9 Servicii de instalare de echipament medical (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare:
Sediul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau, Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. SalajSediul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau,
Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. Salaj

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Mamograf digital cu statie de postproceare – 1 buc.

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 816901,46; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 12; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu
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II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

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

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

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

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operational Regional - POR
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Regional - POR

II.2.14) Informatii suplimentare
Se va oferta fiecare produs aferent lotului.

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor:
1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea
nr.98/2016
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. 1 din Legea
98/2016.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea
autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Aceste documente sunt:
• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
• cazierul judiciar al operatorului economic și 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, așa
cumrezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
• după caz, documente prin care se demonstreaza 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 achizițiile publice; alte documente edificatoare, după caz.
În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de
natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea
contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale
referitoare la declarația pe propria răspundere,o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau
judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.
Documentele justificative ce vor fi depuse pentru indeplinirea cerintei trebuie trebuie sa fie valabile la data depunerii acestora.
2. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de
atribuire sunt:
Persoane cu functie de decizie din cadrul Autoritatii Contractante:
Presedinte- Tiberiu Marc, Vicepresedinte- Szilagyi Robert- Istvan, Vicepresedinte- Panie Sergiu- Viorel, Secretarul judetului- Vlaicu
Cosmin Radu, administratorul judetului – Pop Emeric, director - Directia economica - Marusca Leontina Lucica, sef serviciu- Directia
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juridica si administratie locala -Cuzdriorean Adrian-Cosmin, Buhatel Anca-Raluca- Consilier juridic - Directia Juridica- si
administratie locala, director executiv- Direcţia dezvoltare şi investiţii - Ghilea Ioana- Lavinia, Barna Laurentiu – consilier - Direcţia
monitorizare investitii publice, Balajel Adela- consilier – Direcţia dezvoltare şi investiţii, Breban Nicoleta Adina - consilier - Direcţia
monitorizare investitii publice, sef serviciu- Serviciul achizitii publice, parteneriat public-privat si urmarirea contractelor - Vultur
Maria, consilier- Serviciul achizitii publice, parteneriat public privat si urmarirea contractelor- Stanciu Mariana- Crina, consilier
Serviciul achizitii publice, parteneriat public-privat si urmarirea contractelor - Maier Radu- Cristian, consilier- Serviciul achizitii
publice, parteneriat public-privat si urmarirea contractelor – Prian Claudia-Daniela, consilier juridic- Serviciul achizitii publice,
parteneriat public-privat si urmarirea con-tractelor Fagarasan Lavinia Georgeta, consilier- Serviciul achizitii publice, parteneriat
public-privat si urmarirea contractelor, Dirjan Alina- Monica, consilier- Serviciul achizitii publice, parteneriat public-privat si
urmarirea contractelor- Turda Gavril, , Blajan Cosmina Maria- consilier Achizitii Publice -Serviciul achizitii publice, parteneriat publicprivat si urmarirea contractelor, Gal Mariana Ramona - consilier -Serviciul achizitii publice, parteneriat public-privat si urmarirea
contractelor, Nagy Liana Silviana - Consilier -Serviciul achizitii publice, parteneriat public-privat si urmarirea contractelor, Balas Lia
Sanda- consilier - Directia Economica, Bordas Lidia-Elena - Consilier -Directia dezvoltare şi investiţii, Lemeni Laura Cornelia -Directia
dezvoltare şi investiţii- în cadrul Autoritatii Contractante –Judetul Salaj.
Consilieri judeteni: Neaga Florian- Claudiu, Pocol Olimpia Marioara, Pop Gheorghe- Ioan, Opris Alin- Florin, Cernucan Lorena-Diana,
Gui Gavril, Ratiu Viorel, Chis Filonas, Demle Alin, Iepure Ioan- Viorel, Zaharia Marcel- Claudiu, Chende Livia, Sabo Ioan, Birsan
Cristian Claudiu, Ardelean Nicolae, Pop Eugen, Nistorescu Radu- Mihai, Margin Gabriel– Adrian, Csóka TiberIu, Dari Toma, Simonfi
Maria, Berek Stefan, Domokos Francisc, Sojka Atila- Ioan, Big Valentin, Gorgan Dorin- Ioan, Ursente Gheorghe, Ciortea Flaviu
Corneliu- consilier judetean
Crisan Ana-Maria-Reprezentant Tehnic SCJUZ
Expert cooptat; Muntean Cosmin-Sergiu
Cerinta nr.1
Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidentă, să reiasă
că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul că are
capacitatea profesională de a realiza activitătile care fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondenta in
codul CAEN din certificatul constatator.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerintei:
se va completa DUAE de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele care dovedesc indeplinirea criteriilor de calificare si selectie, inclusiv documentele justificative care probează
îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor străini,
documente echivalente emise în tara de rezidentă, vor fi valabile/actualizate la momentul depunerii ofertelor si vor fi prezentate, la
solicitarea autoritătii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea
evaluării ofertelor.
Cerinta nr.2 .
a) avizul de functionare emis de MS privind activitatile de import, comercializare si depozitare a dispozitivelor medicale conform
prevederilor legale privind dispozitivele medicale cu modificarile si completarile ulterioare (conform celor prevazute in Legea
95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare)
b) avizul de functionare emis de MS (al ofertantului sau operatorului economic ce va indeplini activitatile) din care sa reiasa ca este
avizat pentru activitatea de reparare, verificare si punere in functiune pentru echipamentele medicale ofertate (conform celor
prevazute in Legea 95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare).
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv avizul de functionare emis de
MS privind activitatile de import, comercializare si depozitare a dispozitivelor medicale conform prevederilor legale privind
dispozitivele medicale cu modificarile si completarile ulterioare si avizul de functionare emis de MS (al ofertantului sau operatorului
economic ce va indeplini activitatile) din care sa reiasa ca este avizat pentru activitatea de reparare, verificare si punere in functiune
pentru echipamentele medicale ofertate, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza
sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar
întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Avizele trebuie sa fie valabile la data prezentarii acestora.

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

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
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Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:
1.) Loturile: 1,10,2,3,4,5,6,7,8,9
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Cerinta nr.1
Ofertantii vor face dovada livrarii de echipamente medicale în ultimii 3 ani raportati la termenul limita de depunere a ofertelor, care
sa contina valori, cantitati, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prin lista
prezentata, ofertantul trebuie sa demonstreze ca a efectuat în ultimii 3 (trei) ani raportati la termenul limita de depunere a ofertelor,
livrari de echipamente medicale în baza unuia sau mai multor livrari a caror valoare cumulata sa fie cel putin:
Lotul 1 -IMAGISTICA -2.456.899,97 lei fara TVA
Lotul 2 MONITORIZARE PACIENT-356.161,24 lei fara TVA
Lotul 3 CHIRURGIE - 2.183.848,64 lei fara TVA
Lotul 4 ECHIPAMENTE DE LABORATOR + PROSECTURA-1.033.878.58 lei fara TVA
Lotul 5 RECUPAREARE MEDICALA SI EXPLORARI FUNCTIONALE -796.984,83 lei fara TVA
Lotul 6 OPTICA MEDICALA - 410.559,88 lei fara TVA
Lotul 7 MOBILIER MEDICAL- 77.324,54 lei fara TVA
Lotul 8 ECHIPAMENTE SI PLATFORME AVANSATE ORL - 434.520,24 lei fara TVA
Lotul 9 RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA I - 1.074.727,50 lei fara TVA
Lotul 10 RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA II - 816.901,46 lei fara TVA
Cerinta nr.2
Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr.
98/2016. - 1. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participant la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu
nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Se vor
completa numerele si data documentelor care vor proba indeplinirea cerintei.
Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar
de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor pot fi:
Copii dupa contractele de furnizare, procese verbal de predare-primire, de receptie, certificate constatatoare si/sau alte documente
din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, obiectul, valoarea (lei), cantitatea, perioada (inclusiv data încheierii
contractului).
2. DUAE completat de ofertant în care va include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și
celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.
Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în
trecut, corespunzător susținerii acordate.
Odată cu depunerea DUAE se prezintă angajamentul terțului susținător (model orientativ Formularul nr.2) împreună cu
documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va
materializa susținerea acestuia/acestora.
Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie
prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat
susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul
concret în care va realiza acest lucru).
Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea
contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția
neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.
După caz, odată cu depunerea DUAE, se prezintă pe lângă angajamentul terțului susținator (impreună cu documente anexe la
angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea
acestuia/acestora) și acordul de asociere.
Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/ candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de
calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi
angajamentul ferm.
Autoritatea contractantă va lua în considerare această susţinere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul
documentaţiei de atribuire dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
a) terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a ofertantului/candidatului;
b) ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru
realizarea contractului, în cazul în care terţul susţinător nu este declarat subcontractant.
2.) Loturile: 1,10,2,3,4,5,6,7,8,9
Proportia de subcontractare
Informații privind partea/părţile din contract pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontracteze - Ofertantul are
obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale
subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei.
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DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea
anexat acordul de subcontractare (model orientativ Formular nr.3). Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor
completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt
menționate la art.164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se
bazează ofertantul.
Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării
neîncadrării în motivele de excludere.
Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada
îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC.
Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind
capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia
și prezentarea unui alt subcontractant.
1.) Loturile: 1,10,2,3,4,5,6,7,8,9
Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii
Dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, prin prezentarea unor
certificate acordate de organisme acreditate.
Se accepta certificate echivalente/ documente emise în conditiile art. 200 din Legea nr.98/2016. - Operatorul economic (lider,
asociat) va completa cerinta corespunzatoare în DUAE
Documentele care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat locul I in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Se va prezenta Certificatul privind sistemul de management al calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente/ documente
emise în conditiile art. 200 din Legea nr.98/2016, aflat/ aflate în termen de valabilitate la momentul depunerii acestora.
In cazul unei asocieri, prezentarea certificatului se va face de catre toti membri asocierii, pentru partea din contract pe care o
realizeaza.

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

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

III.2.2) Conditii de executare a contractului
-

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

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

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
-

IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al
dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau
al ofertelor care trebuie negociate: Nu
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IV.1.5) Informatii privind negocierea
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a desfasura negocieri: Nu

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

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

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

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 12.06.2020 15:00

IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
selectati
-

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 12.12.2020
Durata in luni: 6

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.06.2020; Ora locala: 15:00
Locul:
In SEAP

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

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

VI.3) Informatii suplimentare
Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să dețină/instaleze pe
stația de lucru, aplicația care permite verificarea semnăturii electronice și vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe
site-urile furnizorilor de semnătură electronică); Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii
economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 și vor
transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016.
Ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167
din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:completarea Documentului unic de achizitii European
(DUAE), inclusiv de eventualii terti si subcontractanti, cu informatiile aferente situatiei lor. Avand in vedere informarea AADR cu privier
indisponibilitatea aplicatiei Comisiei Europene privind utilizarea DUAE incepand cu data de 18 aprilie 2019,precum si notificarea ANAP din
02.07.2019 .DUAE se completeaza de catre ofertanti direct in SICAP.
Modul de departajare a ofertelor:
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1. In cazul in care sa vor depune doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu aceleasi pret,la solicitarea comisiei de evaluare se
vor depune noi oferte online la o data stabilita de catre comisie.Preturile noi ofertante nu pot depasi valoarea ofertata anterior.Pentru
ofertantii care nu vor prezenta o noua oferta de pret pana la data stabilita de care comisia de evaluare se va lua in considerare valoarea
din oferta anterioara.
Procesul de reofertare se va repeta pana cand ofertele vor avea pret diferit
2. In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu acelasi punctaj ,reofertarea pretului se deruleaza doar daca si
punctajul obtinut la factor pret este egal: se vor reoferta doar propunerile financiare online prin intermediul SICAP, in urma solicitari de
clarificari din partea autoritatii contractante, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici, situati pe primul loc, a unor
documente care vor contine noi preturi. In urma reofertarii se vor calcula punctajele conform criteriului de atribuire. Procesul de reofertare
se va repeta pana cand se pot departaja ofertele.

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

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute conform Legii nr 101/2016 (art.8).

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Serviciul juridic din cadrul Consiliului Judeţean Sălaj
Adresa: P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.12; Localitatea: Zalau; Cod postal: 450058; Tara: Romania; Telefon: +40 260614120; Fax: -E-mail:
licitatiesj@cjsj.ro; Adresa internet: (URL) www.cjsj.ro;

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.04.2020
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