Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Acord-cadru servicii de mentenanţă (verificare periodică,
întreţinere şi reparare) pentru echipament medical radiologie 2
Anunt de participare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL "DR.GAVRIL CURTEANU"
Cod de identificare fiscala: 4208463; Adresa: Strada: Coposu Corneliu, nr. 12; Localitatea: Oradea; Cod NUTS: RO111 Bihor; Cod postal:
410469; Tara: Romania; Persoana de contact: Ileana Adina Marge; Telefon: +40 259267903; Fax: +40 259267903; E-mail:
spitalcopii@gmail.com; Adresa internet: (URL) www.scmo.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) www.e-licitatie.ro
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
Organism de drept public

I.5) Activitate principala
Sanatate

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
Acord-cadru servicii de mentenanţă (verificare periodică, întreţinere şi reparare) pentru echipament medical - radiologie 2
Numar referinta: 4208463-2019-/-58-R

II.1.2) Cod CPV principal
50420000-5 Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si chirurgical (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Servicii

II.1.4) Descrierea succinta
- Revizii la termen conform specificaţiilor producătorului cu eliberare raport de verificare (o revizie la 6 luni) + reparaţii
(intervenţii la solicitare), unitate de masura: luna, durata.min.est.a.c.: 2, durata.min.est.contr.subsec.: 1,durata.max.est.contr.subsec.:
12,durata.max.est.a.c.: 48, val.min.est.a.c. 2 luni: 3600 lei,val.min.est.contr.subsec. 1 luna: 1800 lei,val.max.est.contr.subsec. 12 luni:
21600 lei,val.max.est.a.c. 48 luni: 86400 lei;
- Termenul pana la care se pot solicita clarificari este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor urmand ca autoritatea
contractanta sa raspunda consolidat tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de
depunere a ofertelor;

II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 86400; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
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acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii)

II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 50420000-5 Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si chirurgical (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare:
str. Corneliu Coposu, nr.12, cod postal: 410469, loc. Oradea, jud. Bihor, tel.: 0259-803800, fax: 0259-442687;str. Corneliu Coposu,
nr.12, cod postal: 410469, loc. Oradea, jud. Bihor, tel.: 0259-803800, fax: 0259-442687;

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
- Revizii la termen conform specificaţiilor producătorului cu eliberare raport de verificare (o revizie la 6 luni) + reparaţii (intervenţii la
solicitare), unitate de masura: luna, durata.min.est.a.c.: 2, durata.min.est.contr.subsec.: 1,durata.max.est.contr.subsec.:
12,durata.max.est.a.c.: 48, val.min.est.a.c. 2 luni: 3600 lei,val.min.est.contr.subsec. 1 luna: 1800 lei,val.max.est.contr.subsec. 12 luni:
21600 lei,val.max.est.a.c. 48 luni: 86400 lei;

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 48; 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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
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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:
- ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr.
98/2016; se acceptă Documentul unic de achiziţie european (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 şi Notificarea nr.
240/2016, se va completa de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, inclusiv eventualii terţi şi
subcontractanţi, cu informatiile aferente situaţiei lor; documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin
completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de către ofertanţii clasaţi pe primele 5 locuri în
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor; aceste documente sunt: a. certificate constatatoare privind lipsa
datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat
etc.) la momentul prezentării; b. 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 O.N.R.C. / actul constitutiv; c. după caz, documente prin care se
demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; d. alte documente edificatoare, după caz;
- certificate de atestare fiscal privind plata obligaţiilor privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetele locale şi la
bugetul general consolidat (eliberat de D.G.F.P.) pentru toate sediile/punctele de lucru specificate în certificatul constatator emis de
O.N.R.C. la care există obligaţii de plată; pentru sediile/punctele de lucru specificate în certificatul constatator emis de O.N.R.C. la
care nu există obligaţii de plată se va motiva/justifica; se acceptă Documentul unic de achiziţie european (DUAE), conform art. 193
din Legea nr. 98/2016 şi Notificarea nr. 240/2016, se va completa de către operatorii economici participanţi la procedura de
atribuire, inclusiv eventualii terţi şi subcontractanţi, cu informaţiile aferente situaţiei lor; informaţiile cuprinse în acest document să
rezulte lipsa datoriilor restante la momentul prezentării; documentele justificative în original/copie legalizată/copie lizibilă cu
menţiunea „conform cu originalul” care probează îndeplinirea celor asumate prin completarera DUAE sau în cazul ofertanţilor
persoane juridice străine, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii
contractante, de către ofertanţii clasaţi pe primele 5 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor;
- declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 - 60 din Legea nr. 98/2016, persoane ce deţin funcţii de decizie în
cadrul autorităţii contractante: Ec. Foncea Gheorghe Dacian – Manager, Ec. Dance Nicoale Sebastian – Director financiar contabil, Dr.
Maghiar Florin – Director medical, As. med. pr. Vesa Claudia Maria – Director de îngrijiri, Ing. Gherman Sorin – Şef serviciu
administrativ, Ec. Chiş Mihaela Camelia, Ec. Jurcă Mioara Ioana, Ec. Sferle Sanda, Ing. Marge Ileana Adina – Sef serviciu achizitii
publice, contractare, aprovizionare, informatică, Ec. Balint Ioan, Ec. Pop Diana Carmen, Ing. Creţ Amalia Ramona, Fiz. Dumitraşcu
Anca, Fiz. Virag Vasile Petru, Dr. Barbu Marin, Subing. Balasz Elisabeta, Fiz. Hărduţ Mariana Carmen; include inclusiv persoanele care
aprobă bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării contractelor de achiziţie publică; completare formular DPNP din
formulare şi modele de documente;
- certificat constatator emis de O.N.R.C. din care să rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic; obiectul
contractului sau acordului-cadru trebuie să aibă corespondent în codul C.A.E.N. din certificatul constatator emis de O.N.R.C.; se
acceptă Documentul unic de achiziţie european (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 şi Notificarea nr. 240/2016, se va
completa de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, inclusiv eventualii subcontractanţi, cu informaţiile
aferente situaţiei lor; documentele justificative în original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul” care
probează îndeplinirea celor asumate prin completarera DUAE sau în cazul ofertanţilor persoane juridice străine, documente
echivalente emise în ţara de rezidenţă, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de către ofertanţii clasaţi pe
primele 5 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor;
- aviz de functionare emis pentru reparare mentenanţă pentru categoria de dispozitive medicale care fac obiectul acordului-cadru
conform art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi competările ulterioare;
se acceptă Documentul unic de achiziţie european (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 şi Notificarea nr. 240/2016, se va
completa de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire şi subcontractanţi, cu informaţiile aferente situaţiei lor;
documentele justificative în original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul” care probează îndeplinirea
celor asumate prin completarea DUAE sau în cazul ofertanţilor persoane juridice străine, documente echivalente emise în ţara de
rezidenţă, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de către ofertanţii clasaţi pe primele 5 locuri în clasamentul
intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor;

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: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -
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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: -

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

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: Nu

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: 18.04.2019 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:
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IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 18.10.2019
Durata in luni: 6

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.04.2019; 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
- documentaţia va fi descărcată de pe site-ul www.sicap-prod.e-licitatie.ro;
- pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încărcate în SEAP-SICAP, este necesar ca operatorii economici sa deţină/instaleze pe
staţia de lucru, aplicaţia care permite verificarea semnăturii electronice şi vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe
site-urile furnizorilor de semnătura electronică);
- pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentaţia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP-SICAP
(www.sicap-prod.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 şi vor transmite solicitările
având în vedere termenele de răspuns ale autorităţii contractante prevăzute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016;
- răspunsurile la solicitările de clarificări cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractantă/decizii
CNSC/contestaţii/note de informare/masuri de remediere vor fi postate pe site-ul www.sicap-prod.e-licitatie.ro rubrica
Documentaţii/clarificări/decizii, precum si prin publicare de erate;
- în cazul în care se constată că ofertele admisibile clasate pe primul loc au preţuri egale, autoritatea contractantă va solicita clarificări prin
intermediul SEAP-SICAP, în vederea încărcării electronice de către operatorii economici de documente care conţin noi preturi;
- în cazul în care ceilalţi ofertanţi clasati pe celelalte locuri 20 au preţuri egale modalitatea de departajare a ofertelor se va face astfel încăt
să nu afecteze poziţiile superioare din clasament ocupate de ceilalţi ofertanţi, de exemplu departajarea ofertanţilor cu preţuri egale
clasate pe locul 2 şi 3 din clasament se va face astfel încât preţurile reofertate să nu afecteze ocupantul locului 1; dacă şi după reofertare
sunt preţuri egale acordul-cadru se va încheia cu toţi operatorii clasaţi pe locurile aferente numărului maxim de operatori economici cu
care autoritatea contractantă a anunţat că va încheia acordul-cadru;
- în vederea completării de către ofertanţii interesaţi a Documentului unic de licitaţie European (DUAE) se poate accesa Documentul unic
de achiziţie European (DUAE) în vederea completării de către ofertanţii interesaţi este următorul link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter;
- obligativitatea completării exclusiv în format electronic (fişier în format „.xml”), eliberării şi depunerii Documentului unic de achiziţie
European (DUAE) semnat cu semnătură electronică odată cu oferta, sub sancţiunea respingerii acesteia din urmă ca inacceptabilă conform
art. 37 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016; se va completa un DUAE pentru fiecare lot; informaţiile incluse în DUAE vor fi furnizate într-o
manieră care să permită comisiei de evaluare din cadrul autorităţii contractante să adopte o decizie clară în legătură cu îndeplinirea
cerinţelor de calificare;
- potenţiali operatori economici, rezidenţi în ţările Comunităţii Europene şi ţările Spaţiului Economic European (EEA), pot consulta site-ul
web al Comisiei Europene - DG Creştere economică disponibile la următoarea adresă:
http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do pentru a identifica şi compara documentele echivalente (dacă sunt disponibile)
solicitate de către autoritatea contractantă în documentaţia de atribuire;
- completare formular II din formulare si modele de documente atasat in SEAP;

VI.4) Proceduri de contestare
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
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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:
- termen de formulare a contestaţiei şi de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute din Legea nr. 101/2016;

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea
Adresa: str. Corneliu Coposu, nr. 12; Localitatea: 1 Decembrie (Vaslui); Cod postal: ; Tara: Romania; Telefon: +40 0359803800; Fax:
+40 0259442687; E-mail: spitalcopii@gmail.com; Adresa internet: (URL) www.scmo.ro;

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.03.2019
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