
”Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu
materiale de protecție necesare pentru protecția

personalului care intră în contact cu pacienții
diagnosticați cu COVID 19”

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
JUDETUL SALAJ 
Cod de identificare fiscala: 4494764; Adresa: Strada: 1 Decembrie 1918, nr. 11; 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.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
”Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu materiale de protecție necesare pentru protecția personalului care intră în contact
cu pacienții diagnosticați cu COVID 19”
Numar referinta: 4494764/2020/1

 
II.1.2) Cod CPV principal
18143000-3 Echipamente de protectie (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID 19”
Se vor achizitiona echipamente medicale descrise in caietul de sarcini structurate dupa cum urmeaza:
Valoarea estimată a achiziţiei: 7.613.573,45 lei, fără TVA din care:
LOT 1: Acoperitoare lungi de încălțăminte (1.000 buc.) – 19.000 lei;
LOT 2: Bonete de unică folosință (99.733 buc.) – 89.759,70 lei
LOT 3: Botoșei de unică folosință (201.267 buc.) – 90.570,15 lei
LOT 4: Viziere protecție reutilizabile (12.647 buc.) – 619.703,00 lei
LOT 5: Șorțuri unică folosință polietilenă (18.000 buc.) – 10.080,00 lei
LOT 6: Șervețele dezinfectante cu alcool izopropilic (200.000 buc.) – 60.000,00 lei
LOT 7: Ochelari de protecție (740 buc.) – 29.526,00 lei
LOT 8: Mască oxigen cu rezervor (667 buc.) – 2.734,70 lei
LOT 9: Mască de protecție respiratorie cu filtru hepa – FFP3 (4.667 buc.) – 116.675,00 lei
LOT 10: Mască de protecție respiratorie cu filtru hepa – FFP2 (120.487 buc.) – 1.763.929,68 lei
LOT 11: Mască chirurgicală 3 pliuri (237.000 buc.) – 590.130,00 lei
LOT 12: Mănuși examinare nitril nepudrate (10.000 buc.) – 4.000,00 lei
LOT 13: Mănuși examinare latex pudrate (384.000 buc.) – 318.720,00 lei
LOT 14: Halate chirurgicale de unică folosință (78.580 buc.)  - 699.362,00 lei
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LOT 15: Halate chirurgicale ranforsate nesterile (15.000 buc.) – 263.850,00 lei
LOT 16: Filtru antibacterian cu schimb umiditate și căldură (667 buc.) – 4.482,24 lei
LOT 17: Combinezoane protecție (41.187 buc.) – 2.872.381,38 lei
LOT 18: Cearșaf de unică folosință / husă protecție pat (6.667 buc.)– 58.669,60 lei
        Durata totală a contractului va fi de 3 luni de la data semnării. Acesta se va finaliza  cel mai târziu în 30.04.2021 (data de
finalizare a perioadei de implementare a proiectului) și se va putea prelungi în situația prelungirii perioadei de implementare a
proiectului.
Materialele vor fi livrate în 3 tranșe conform cerintei din cerintei din caietul de sarcini.
Tranșa 1 – estimativ februarie 2021, în termen de maxim 15 zile de la notificarea scrisă primită din partea Autorității Contractante
Tranșa 2 – estimativ martie 2021, în termen de maxim 15 zile de la notificarea scrisă primită din partea Autorității Contractante
Tranșa 3 – estimativ aprilie 2021, în termen de maxim 15 zile de la notificarea scrisă primită din partea Autorității Contractante
Materialele de protecție vor fi livrate la sediul Spitalului Județean de Urgență Zalău, strada Simion Bărnuțiu, nr. 67, localitatea Zalău,
județul Sălaj sau, după caz la locația secțiilor exterioare – Boli infecțioase și Pneumologie – strada Tudor Vladimirescu, nr. 24,
localitatea Zalău, județul Sălaj.
 Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:15
 Autoritatea Contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor in a 11 zi înainte de
termenul-limită pentru depunerea ofertelor stabilit în anunțul de participare.
Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).
Modul de realizare a corespondentei intre Autoritatea Contractanta si ofertanti va fi online prin intermediul SEAP.

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Da

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 1185970,25
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
6 Șervețele dezinfectante cu alcool izopropilic

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
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: 
Spitalul Județean de Urgență Zalău – clădirea principală, Loc. Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 67, jud. Sălaj
Secțiile Boli infecțioase și Pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău – secții exterioare, Loc. Zalău, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 24, jud. SălajSpitalul Județean de Urgență Zalău – clădirea principală, Loc. Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 67, jud.
Sălaj
Secțiile Boli infecțioase și Pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău – secții exterioare, Loc. Zalău, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 24, jud. Sălaj

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Șervețele dezinfectante cu alcool izopropilic - 200.000 buc.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: 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
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Identificarea proiectului: -
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

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

 
II.2.1) Titlu 
12 Mănuși examinare nitril nepudrate

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
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: 
Spitalul Județean de Urgență Zalău – clădirea principală, Loc. Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 67, jud. Sălaj
Secțiile Boli infecțioase și Pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău – secții exterioare, Loc. Zalău, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 24, jud. SălajSpitalul Județean de Urgență Zalău – clădirea principală, Loc. Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 67, jud.
Sălaj
Secțiile Boli infecțioase și Pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău – secții exterioare, Loc. Zalău, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 24, jud. Sălaj

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Mănuși examinare nitril nepudrate - 10.000 buc.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: 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: -
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

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

 
II.2.1) Titlu 
16 Filtru antibacterian cu schimb umiditate și căldură

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 18143000-3 Echipamente de protectie (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare: 
Spitalul Județean de Urgență Zalău – clădirea principală, Loc. Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 67, jud. Sălaj
Secțiile Boli infecțioase și Pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău – secții exterioare, Loc. Zalău, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 24, jud. SălajSpitalul Județean de Urgență Zalău – clădirea principală, Loc. Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 67, jud.
Sălaj
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Secțiile Boli infecțioase și Pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău – secții exterioare, Loc. Zalău, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 24, jud. Sălaj

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Filtru antibacterian cu schimb umiditate și căldură - 667 buc.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: 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: -
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 
II.2.1) Titlu 
14 Halate chirurgicale de unică folosință

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
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: 
Spitalul Județean de Urgență Zalău – clădirea principală, Loc. Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 67, jud. Sălaj
Secțiile Boli infecțioase și Pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău – secții exterioare, Loc. Zalău, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 24, jud. SălajSpitalul Județean de Urgență Zalău – clădirea principală, Loc. Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 67, jud.
Sălaj
Secțiile Boli infecțioase și Pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău – secții exterioare, Loc. Zalău, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 24, jud. Sălaj

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Halate chirurgicale de unică folosință

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 80%
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: Termenul de livrare
Descriere: Termenul de livrare
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: Pentru livrarea în maxim 5 zile de la solicitarea Autorității Contractante, transmisă printr-o notificare scrisă, se
obțin câte 10 puncte pe fiecare tranșă. Punctajul final se obține făcându-se media aritmetică a punctajelor obținute pe fiecare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [CAN1058393/28.10.2021] Pagina 4
Generat la: 29.10.2021 09:07



tranșă.
Pentru livrarea între 6 și 10 zile de la solicitarea Autorității Contractante, transmisă printr-o notificare scrisă, se obțin câte 5 puncte
pe fiecare tranșă. Punctajul final se obține făcându-se media aritmetică a punctajelor obținute pe fiecare tranșă.
Pentru livrarea între 10 și 14 zile de la solicitarea Autorității Contractante,  transmisă printr-o notificare scrisă, se obțin câte 2 puncte
pe fiecare tranșă. Punctajul final se obține făcându-se media aritmetică a punctajelor obținute pe fiecare tranșă.
Pentru livrarea în 15 zile de la solicitarea Autorității Contractante,  transmisă printr-o notificare scrisă, se acordă 0 puncte.

 
Denumire factor evaluare: Lanțul de aprovizionare
Descriere: Lanțul de aprovizionare
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: Algoritm de calcul:
PRODUCĂTOR
a)   Pentru livrările directe – de la producătorul original la consumatorul final pentru cantitatea totală estimată în contract (Ct), în
tranșele stabilite prin documentația de atribuire, se acordă punctajul maxim alocat – 10 puncte;
b)   Pentru livrările directe de la producătorul original la consumatorul final pentru Cp – o parte din cantitatea maximă prevăzută în
contract, în tranșele stabilite prin documentația de atribuire, punctajul se va calcula după următoarea formulă:
APproducător = (Cp/Ct) * 10 puncte
 
INTERMEDIAR 1 –  ofertant (APintermediar1 = 5 puncte)
a)   Pentru un singur operator economic (intermediar 1) implicat în lanțul de aprovizionare pentru Ct - cantitatea totală estimată în
contract, în tranșele stabilite prin documentația de atribuire, se acordă punctajul maxim alocat – 5 puncte;
b)   Pentru un singur operator economic (intermediar 1) implicat în lanțul de aprovizionare pentru Cp – o parte din cantitatea
maximă prevăzută în contract, în tranșele stabilite prin documentația de atribuire, punctajul se va calcula după următoarea formulă:
APintermediar1 = (Cp/Ct) * 5 puncte
 
INTERMEDIAR 2 – ofertant (APintermediar2 = 1 punct)
a)   Pentru al doilea operator economic (intermediar 2) implicat în lanțul de aprovizionare pentru Ct - cantitatea totală estimată în
contract, în tranșele stabilite prin documentația de atribuire, se acordă punctajul maxim alocat – 1 punct;
b)   Pentru al doilea operator economic (intermediar 2) implicat în lanțul de aprovizionare pentru Cp – o parte din cantitatea maximă
prevăzută în contract, în tranșele stabilite prin documentația de atribuire, punctajul se va calcula după următoarea formulă:
APintermediar2 = (Cp/Ct) * 1 punct
 
AP = AP producător + AP intermediar1 + AP intermediar2
 
Notă: Ofertele care propun mai mult de doi operatori economici implicați în lanțul de aprovizionare nu vor fi punctate.
Ofertanții au obligația de a prezenta în mod clar lanțul de aprovizionare: Producător (Ofertant) sau Producător – Intermediar 1
(Ofertant) sau Producător – Intermediar 1 – Intermediar 2 (Ofertant), după caz, conform model tabel: col.1 – Producător, col.2 –
Cantitate producător, col.3 – Doc. doveditoare relevante, col.4 Intermediar 1, col.5 – Cantitate intermediar 1, col. 6 – Documente
doveditoare relevante, col.7 – Intermediar 2, col.8 – Cantitate intermediar 2, col. 9 – Doc. doveditoare relevante.
Ofertantul are obligația de a atașa la propunerea tehnică documente doveditoare relevante (certificat de producător / documente
contabile/ contracte/ antecontracte, etc.) care trebuie să demonstreze că este producătorul sau că producătorul sau intermediarul îi
va furniza cantitatea de produse prevăzute în contract.

 
 

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: 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: -
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

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

 
II.2.1) Titlu 
4 Viziere protecție reutilizabile
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II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
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: 
Spitalul Județean de Urgență Zalău – clădirea principală, Loc. Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 67, jud. Sălaj
Secțiile Boli infecțioase și Pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău – secții exterioare, Loc. Zalău, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 24, jud. SălajSpitalul Județean de Urgență Zalău – clădirea principală, Loc. Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 67, jud.
Sălaj
Secțiile Boli infecțioase și Pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău – secții exterioare, Loc. Zalău, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 24, jud. Sălaj

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Viziere protecție reutilizabile  - 12.647 buc.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: 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: -
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

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

 
II.2.1) Titlu 
9 Mască de protecție respiratorie cu filtru hepa – FFP3

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
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: 
Spitalul Județean de Urgență Zalău – clădirea principală, Loc. Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 67, jud. Sălaj
Secțiile Boli infecțioase și Pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău – secții exterioare, Loc. Zalău, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 24, jud. SălajSpitalul Județean de Urgență Zalău – clădirea principală, Loc. Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 67, jud.
Sălaj
Secțiile Boli infecțioase și Pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău – secții exterioare, Loc. Zalău, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 24, jud. Sălaj

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Mască de protecție respiratorie cu filtru hepa – FFP3 - 4.667 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: 80%
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: Termenul de livrare
Descriere: Termenul de livrare
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: Pentru livrarea în maxim 5 zile de la solicitarea Autorității Contractante, transmisă printr-o notificare scrisă, se
obțin câte 10 puncte pe fiecare tranșă. Punctajul final se obține făcându-se media aritmetică a punctajelor obținute pe fiecare
tranșă.
Pentru livrarea între 6 și 10 zile de la solicitarea Autorității Contractante, transmisă printr-o notificare scrisă, se obțin câte 5 puncte
pe fiecare tranșă. Punctajul final se obține făcându-se media aritmetică a punctajelor obținute pe fiecare tranșă.
Pentru livrarea între 10 și 14 zile de la solicitarea Autorității Contractante,  transmisă printr-o notificare scrisă, se obțin câte 2 puncte
pe fiecare tranșă. Punctajul final se obține făcându-se media aritmetică a punctajelor obținute pe fiecare tranșă.
Pentru livrarea în 15 zile de la solicitarea Autorității Contractante,  transmisă printr-o notificare scrisă, se acordă 0 puncte.

 
Denumire factor evaluare: Lanțul de aprovizionare
Descriere: Lanțul de aprovizionare
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: Algoritm de calcul:
PRODUCĂTOR
a)   Pentru livrările directe – de la producătorul original la consumatorul final pentru cantitatea totală estimată în contract (Ct), în
tranșele stabilite prin documentația de atribuire, se acordă punctajul maxim alocat – 10 puncte;
b)   Pentru livrările directe de la producătorul original la consumatorul final pentru Cp – o parte din cantitatea maximă prevăzută în
contract, în tranșele stabilite prin documentația de atribuire, punctajul se va calcula după următoarea formulă:
APproducător = (Cp/Ct) * 10 puncte
 
INTERMEDIAR 1 –  ofertant (APintermediar1 = 5 puncte)
a)   Pentru un singur operator economic (intermediar 1) implicat în lanțul de aprovizionare pentru Ct - cantitatea totală estimată în
contract, în tranșele stabilite prin documentația de atribuire, se acordă punctajul maxim alocat – 5 puncte;
b)   Pentru un singur operator economic (intermediar 1) implicat în lanțul de aprovizionare pentru Cp – o parte din cantitatea
maximă prevăzută în contract, în tranșele stabilite prin documentația de atribuire, punctajul se va calcula după următoarea formulă:
APintermediar1 = (Cp/Ct) * 5 puncte
 
INTERMEDIAR 2 – ofertant (APintermediar2 = 1 punct)
a)   Pentru al doilea operator economic (intermediar 2) implicat în lanțul de aprovizionare pentru Ct - cantitatea totală estimată în
contract, în tranșele stabilite prin documentația de atribuire, se acordă punctajul maxim alocat – 1 punct;
b)   Pentru al doilea operator economic (intermediar 2) implicat în lanțul de aprovizionare pentru Cp – o parte din cantitatea maximă
prevăzută în contract, în tranșele stabilite prin documentația de atribuire, punctajul se va calcula după următoarea formulă:
APintermediar2 = (Cp/Ct) * 1 punct
 
AP = AP producător + AP intermediar1 + AP intermediar2
 
Notă: Ofertele care propun mai mult de doi operatori economici implicați în lanțul de aprovizionare nu vor fi punctate.
Ofertanții au obligația de a prezenta în mod clar lanțul de aprovizionare: Producător (Ofertant) sau Producător – Intermediar 1
(Ofertant) sau Producător – Intermediar 1 – Intermediar 2 (Ofertant), după caz, conform model tabel: col.1 – Producător, col.2 –
Cantitate producător, col.3 – Doc. doveditoare relevante, col.4 Intermediar 1, col.5 – Cantitate intermediar 1, col. 6 – Documente
doveditoare relevante, col.7 – Intermediar 2, col.8 – Cantitate intermediar 2, col. 9 – Doc. doveditoare relevante.
Ofertantul are obligația de a atașa la propunerea tehnică documente doveditoare relevante (certificat de producător / documente
contabile/ contracte/ antecontracte, etc.) care trebuie să demonstreze că este producătorul sau că producătorul sau intermediarul îi
va furniza cantitatea de produse prevăzute în contract.

 
 

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: 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

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [CAN1058393/28.10.2021] Pagina 7
Generat la: 29.10.2021 09:07



Identificarea proiectului: -
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

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

 
II.2.1) Titlu 
8 Mască oxigen cu rezervor

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
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: 
Spitalul Județean de Urgență Zalău – clădirea principală, Loc. Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 67, jud. Sălaj
Secțiile Boli infecțioase și Pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău – secții exterioare, Loc. Zalău, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 24, jud. SălajSpitalul Județean de Urgență Zalău – clădirea principală, Loc. Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 67, jud.
Sălaj
Secțiile Boli infecțioase și Pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău – secții exterioare, Loc. Zalău, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 24, jud. Sălaj

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Mască oxigen cu rezervor - 667 buc.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: 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: -
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

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

 
II.2.1) Titlu 
2 Bonete de unică folosință

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
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: 
Spitalul Județean de Urgență Zalău – clădirea principală, Loc. Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 67, jud. Sălaj
Secțiile Boli infecțioase și Pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău – secții exterioare, Loc. Zalău, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 24, jud. SălajSpitalul Județean de Urgență Zalău – clădirea principală, Loc. Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 67, jud.
Sălaj
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Secțiile Boli infecțioase și Pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău – secții exterioare, Loc. Zalău, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 24, jud. Sălaj

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Bonete de unică folosință - 99733 buc.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: 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: -
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

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

 
II.2.1) Titlu 
10 Mască de protecție respiratorie cu filtru hepa – FFP2

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
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: 
Spitalul Județean de Urgență Zalău – clădirea principală, Loc. Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 67, jud. Sălaj
Secțiile Boli infecțioase și Pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău – secții exterioare, Loc. Zalău, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 24, jud. SălajSpitalul Județean de Urgență Zalău – clădirea principală, Loc. Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 67, jud.
Sălaj
Secțiile Boli infecțioase și Pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău – secții exterioare, Loc. Zalău, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 24, jud. Sălaj

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Mască de protecție respiratorie cu filtru hepa – FFP2 - 120.487 buc.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 80%
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: Termenul de livrare
Descriere: Termenul de livrare
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: Pentru livrarea în maxim 5 zile de la solicitarea Autorității Contractante, transmisă printr-o notificare scrisă, se
obțin câte 10 puncte pe fiecare tranșă. Punctajul final se obține făcându-se media aritmetică a punctajelor obținute pe fiecare
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tranșă.
Pentru livrarea între 6 și 10 zile de la solicitarea Autorității Contractante, transmisă printr-o notificare scrisă, se obțin câte 5 puncte
pe fiecare tranșă. Punctajul final se obține făcându-se media aritmetică a punctajelor obținute pe fiecare tranșă.
Pentru livrarea între 10 și 14 zile de la solicitarea Autorității Contractante,  transmisă printr-o notificare scrisă, se obțin câte 2 puncte
pe fiecare tranșă. Punctajul final se obține făcându-se media aritmetică a punctajelor obținute pe fiecare tranșă.
Pentru livrarea în 15 zile de la solicitarea Autorității Contractante,  transmisă printr-o notificare scrisă, se acordă 0 puncte.

 
Denumire factor evaluare: Lanțul de aprovizionare
Descriere: Lanțul de aprovizionare
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: Algoritm de calcul:
PRODUCĂTOR
a)   Pentru livrările directe – de la producătorul original la consumatorul final pentru cantitatea totală estimată în contract (Ct), în
tranșele stabilite prin documentația de atribuire, se acordă punctajul maxim alocat – 10 puncte;
b)   Pentru livrările directe de la producătorul original la consumatorul final pentru Cp – o parte din cantitatea maximă prevăzută în
contract, în tranșele stabilite prin documentația de atribuire, punctajul se va calcula după următoarea formulă:
APproducător = (Cp/Ct) * 10 puncte
 
INTERMEDIAR 1 –  ofertant (APintermediar1 = 5 puncte)
a)   Pentru un singur operator economic (intermediar 1) implicat în lanțul de aprovizionare pentru Ct - cantitatea totală estimată în
contract, în tranșele stabilite prin documentația de atribuire, se acordă punctajul maxim alocat – 5 puncte;
b)   Pentru un singur operator economic (intermediar 1) implicat în lanțul de aprovizionare pentru Cp – o parte din cantitatea
maximă prevăzută în contract, în tranșele stabilite prin documentația de atribuire, punctajul se va calcula după următoarea formulă:
APintermediar1 = (Cp/Ct) * 5 puncte
 
INTERMEDIAR 2 – ofertant (APintermediar2 = 1 punct)
a)   Pentru al doilea operator economic (intermediar 2) implicat în lanțul de aprovizionare pentru Ct - cantitatea totală estimată în
contract, în tranșele stabilite prin documentația de atribuire, se acordă punctajul maxim alocat – 1 punct;
b)   Pentru al doilea operator economic (intermediar 2) implicat în lanțul de aprovizionare pentru Cp – o parte din cantitatea maximă
prevăzută în contract, în tranșele stabilite prin documentația de atribuire, punctajul se va calcula după următoarea formulă:
APintermediar2 = (Cp/Ct) * 1 punct
 
AP = AP producător + AP intermediar1 + AP intermediar2
 
Notă: Ofertele care propun mai mult de doi operatori economici implicați în lanțul de aprovizionare nu vor fi punctate.
Ofertanții au obligația de a prezenta în mod clar lanțul de aprovizionare: Producător (Ofertant) sau Producător – Intermediar 1
(Ofertant) sau Producător – Intermediar 1 – Intermediar 2 (Ofertant), după caz, conform model tabel: col.1 – Producător, col.2 –
Cantitate producător, col.3 – Doc. doveditoare relevante, col.4 Intermediar 1, col.5 – Cantitate intermediar 1, col. 6 – Documente
doveditoare relevante, col.7 – Intermediar 2, col.8 – Cantitate intermediar 2, col. 9 – Doc. doveditoare relevante.
Ofertantul are obligația de a atașa la propunerea tehnică documente doveditoare relevante (certificat de producător / documente
contabile/ contracte/ antecontracte, etc.) care trebuie să demonstreze că este producătorul sau că producătorul sau intermediarul îi
va furniza cantitatea de produse prevăzute în contract.

 
 

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: 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: -
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

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

 
II.2.1) Titlu 
7 Ochelari de protecție
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II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
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: 
Spitalul Județean de Urgență Zalău – clădirea principală, Loc. Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 67, jud. Sălaj
Secțiile Boli infecțioase și Pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău – secții exterioare, Loc. Zalău, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 24, jud. SălajSpitalul Județean de Urgență Zalău – clădirea principală, Loc. Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 67, jud.
Sălaj
Secțiile Boli infecțioase și Pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău – secții exterioare, Loc. Zalău, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 24, jud. Sălaj

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Ochelari de protecție - 740 buc.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: 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: -
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

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

 
II.2.1) Titlu 
1 Acoperitoare lungi de încălțăminte

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 18143000-3 Echipamente de protectie (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. Salaj / Secțiile Boli infecțioase și Pneumologie din
cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău – secții exterioare, Loc. Zalău, str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, jud. SălajSediul Spitalului
Judetean de Urgenta Zalau, Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. Salaj / Secțiile Boli infecțioase și Pneumologie din cadrul Spitalului
Județean de Urgență Zalău – secții exterioare, Loc. Zalău, str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, jud. Sălaj

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Acoperitoare lungi de încălțăminte -1000 buc

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
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II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: 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: -
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

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

 
II.2.1) Titlu 
3 Botoșei de unică folosință

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
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: 
Spitalul Județean de Urgență Zalău – clădirea principală, Loc. Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 67, jud. Sălaj
Secțiile Boli infecțioase și Pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău – secții exterioare, Loc. Zalău, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 24, jud. SălajSpitalul Județean de Urgență Zalău – clădirea principală, Loc. Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 67, jud.
Sălaj
Secțiile Boli infecțioase și Pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău – secții exterioare, Loc. Zalău, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 24, jud. Sălaj

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Botoșei de unică folosință - 201267 buc

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: 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: -
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

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

 
II.2.1) Titlu 
5 Șorțuri unică folosință polietilenă

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

 
II.2.3) Locul de executare
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Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare: 
Spitalul Județean de Urgență Zalău – clădirea principală, Loc. Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 67, jud. Sălaj
Secțiile Boli infecțioase și Pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău – secții exterioare, Loc. Zalău, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 24, jud. SălajSpitalul Județean de Urgență Zalău – clădirea principală, Loc. Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 67, jud.
Sălaj
Secțiile Boli infecțioase și Pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău – secții exterioare, Loc. Zalău, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 24, jud. Sălaj

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Șorțuri unică folosință polietilenă - 18.000 buc.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: 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: -
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

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

 
II.2.1) Titlu 
17 Combinezoane protecție

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
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: 
Spitalul Județean de Urgență Zalău – clădirea principală, Loc. Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 67, jud. Sălaj
Secțiile Boli infecțioase și Pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău – secții exterioare, Loc. Zalău, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 24, jud. SălajSpitalul Județean de Urgență Zalău – clădirea principală, Loc. Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 67, jud.
Sălaj
Secțiile Boli infecțioase și Pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău – secții exterioare, Loc. Zalău, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 24, jud. Sălaj

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Combinezoane protecție - 41.187 buc.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 80%
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.
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Denumire factor evaluare: Termenul de livrare
Descriere: Termenul de livrare
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: Pentru livrarea în maxim 5 zile de la solicitarea Autorității Contractante, transmisă printr-o notificare scrisă, se
obțin câte 10 puncte pe fiecare tranșă. Punctajul final se obține făcându-se media aritmetică a punctajelor obținute pe fiecare
tranșă.
Pentru livrarea între 6 și 10 zile de la solicitarea Autorității Contractante, transmisă printr-o notificare scrisă, se obțin câte 5 puncte
pe fiecare tranșă. Punctajul final se obține făcându-se media aritmetică a punctajelor obținute pe fiecare tranșă.
Pentru livrarea între 10 și 14 zile de la solicitarea Autorității Contractante,  transmisă printr-o notificare scrisă, se obțin câte 2 puncte
pe fiecare tranșă. Punctajul final se obține făcându-se media aritmetică a punctajelor obținute pe fiecare tranșă.
Pentru livrarea în 15 zile de la solicitarea Autorității Contractante,  transmisă printr-o notificare scrisă, se acordă 0 puncte.

 
Denumire factor evaluare: Lanțul de aprovizionare
Descriere: Lanțul de aprovizionare
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: Algoritm de calcul:
PRODUCĂTOR
a)   Pentru livrările directe – de la producătorul original la consumatorul final pentru cantitatea totală estimată în contract (Ct), în
tranșele stabilite prin documentația de atribuire, se acordă punctajul maxim alocat – 10 puncte;
b)   Pentru livrările directe de la producătorul original la consumatorul final pentru Cp – o parte din cantitatea maximă prevăzută în
contract, în tranșele stabilite prin documentația de atribuire, punctajul se va calcula după următoarea formulă:
APproducător = (Cp/Ct) * 10 puncte
 
INTERMEDIAR 1 –  ofertant (APintermediar1 = 5 puncte)
a)   Pentru un singur operator economic (intermediar 1) implicat în lanțul de aprovizionare pentru Ct - cantitatea totală estimată în
contract, în tranșele stabilite prin documentația de atribuire, se acordă punctajul maxim alocat – 5 puncte;
b)   Pentru un singur operator economic (intermediar 1) implicat în lanțul de aprovizionare pentru Cp – o parte din cantitatea
maximă prevăzută în contract, în tranșele stabilite prin documentația de atribuire, punctajul se va calcula după următoarea formulă:
APintermediar1 = (Cp/Ct) * 5 puncte
 
INTERMEDIAR 2 – ofertant (APintermediar2 = 1 punct)
a)   Pentru al doilea operator economic (intermediar 2) implicat în lanțul de aprovizionare pentru Ct - cantitatea totală estimată în
contract, în tranșele stabilite prin documentația de atribuire, se acordă punctajul maxim alocat – 1 punct;
b)   Pentru al doilea operator economic (intermediar 2) implicat în lanțul de aprovizionare pentru Cp – o parte din cantitatea maximă
prevăzută în contract, în tranșele stabilite prin documentația de atribuire, punctajul se va calcula după următoarea formulă:
APintermediar2 = (Cp/Ct) * 1 punct
 
AP = AP producător + AP intermediar1 + AP intermediar2
 
Notă: Ofertele care propun mai mult de doi operatori economici implicați în lanțul de aprovizionare nu vor fi punctate.
Ofertanții au obligația de a prezenta în mod clar lanțul de aprovizionare: Producător (Ofertant) sau Producător – Intermediar 1
(Ofertant) sau Producător – Intermediar 1 – Intermediar 2 (Ofertant), după caz, conform model tabel: col.1 – Producător, col.2 –
Cantitate producător, col.3 – Doc. doveditoare relevante, col.4 Intermediar 1, col.5 – Cantitate intermediar 1, col. 6 – Documente
doveditoare relevante, col.7 – Intermediar 2, col.8 – Cantitate intermediar 2, col. 9 – Doc. doveditoare relevante.
Ofertantul are obligația de a atașa la propunerea tehnică documente doveditoare relevante (certificat de producător / documente
contabile/ contracte/ antecontracte, etc.) care trebuie să demonstreze că este producătorul sau că producătorul sau intermediarul îi
va furniza cantitatea de produse prevăzute în contract.

 
 

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: 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: -
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

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

II.2.1) Titlu 
18 Cearșaf de unică folosință / husă protecție pat

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 18143000-3 Echipamente de protectie (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare: 
Spitalul Județean de Urgență Zalău – clădirea principală, Loc. Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 67, jud. Sălaj
Secțiile Boli infecțioase și Pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău – secții exterioare, Loc. Zalău, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 24, jud. SălajSpitalul Județean de Urgență Zalău – clădirea principală, Loc. Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 67, jud.
Sălaj
Secțiile Boli infecțioase și Pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău – secții exterioare, Loc. Zalău, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 24, jud. Sălaj

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Cearșaf de unică folosință / husă protecție pat - 6.667 buc.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: 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: -
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 
II.2.1) Titlu 
13 Mănuși examinare latex pudrate

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 18143000-3 Echipamente de protectie (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare: 
Spitalul Județean de Urgență Zalău – clădirea principală, Loc. Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 67, jud. Sălaj
Secțiile Boli infecțioase și Pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău – secții exterioare, Loc. Zalău, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 24, jud. SălajSpitalul Județean de Urgență Zalău – clădirea principală, Loc. Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 67, jud.
Sălaj
Secțiile Boli infecțioase și Pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău – secții exterioare, Loc. Zalău, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 24, jud. Sălaj

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
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Mănuși examinare latex pudrate - 384.000 buc.
 

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: 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: -
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 

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.1.6) 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: 2021/S 045-110282

 
IV.2.8) Informatii privind incetarea sistemului dinamic de achizitii
Anuntul implica incetarea sistemului dinamic de achizitii publicat in anuntul de participare de mai sus: Nu

 
IV.2.9) Informatii privind incetarea unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sub forma unui
anunt orientativ periodic
Entitatea contractanta nu va atribui niciun alt contract pe baza anuntului orientativ periodic mentionat mai sus: Nu

 

Sectiunea V: Atribuirea contractului
 

Se atribuie un contract/un lot: Da
 

V.1) Informatii privind neatribuirea
 

Loturi anulate: 
6. Șervețele dezinfectante cu alcool izopropilic
Data anularii: 07.04.2021
Motivul anularii: Lotul a fost anulat administrativ
12. Mănuși examinare nitril nepudrate
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Data anularii: 17.06.2021
Motivul anularii: Au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme
16. Filtru antibacterian cu schimb umiditate și căldură
Data anularii: 27.08.2021
Motivul anularii: Au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme

 
V.2) Atribuirea contractului

 
„Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu materiale de protecție necesare pentru protecția
personalului care intră în contact cu pacienții diagnosticați cu COVID 19” prin achiziționarea a 667 bucăți
Mască oxigen cu rezervor

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
14380/04.08.2021 / 13.08.2021

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 4
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
LUAN VISION 
Cod de identificare fiscala: RO23801784; Adresa: Strada P-ta Bucuresti, nr.6, bl.6, sc.B, et.1, ap.25, Nr. 6; Localitatea: Oradea; Cod
NUTS:  RO111  Bihor;  Cod  postal:  410175;  Tara:  Romania;  Telefon:  +40  0726185886;  Fax:  +40  0359411523;  E-mail:
mariana.broizan@lvsmedica.ro; lucian1979@gmail.com; licitatii@lvsmedica.ro; Adresa internet: (URL) www.lvsmedica.ro; Contractul
este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 2734,70
Valoarea totala a contractului/lotului: 2267,80
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

 
„Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu materiale de protecție necesare pentru protecția
personalului care intră în contact cu pacienții diagnosticați cu COVID 19” prin achiziționarea a 4.667 bucăți
măști de protecție respiratorie cu filtru hepa - FFP3

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
15086/13.08.2021 / 24.08.2021

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 7
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 7
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 7
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
IRIKA KNITTING 
Cod de identificare fiscala: RO34571079; Adresa: Strada Bună Ziua, Nr. 12; Localitatea: Cluj-Napoca; Cod NUTS: RO113 Cluj; Cod
postal: 400498; Tara: Romania; Telefon: +40 751840051; Fax: -E-mail: knit.happens@irika.ro; office@axiomamedical.ro; Adresa
internet: (URL) www.irika.ro; Contractul este un IMM Da
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V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 116675
Valoarea totala a contractului/lotului: 9287,33
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

 
Contract LOT 2: Bonete de unică folosință

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
15174 / 25.08.2021

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 7
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 5
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 7
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
LUAN VISION 
Cod de identificare fiscala: RO23801784; Adresa: Strada Margaretelor nr. 18, Nr. 18; Localitatea: Oradea; Cod NUTS: RO111 Bihor;
Cod  postal:  417166;  Tara:  Romania;  Telefon:  +40  0726185886;  Fax:  +40  0359411523;  E-mail:  juridic@lvsmedica.ro;
licitatii@lvsmedica.ro; licitatii2@lvsmedica.ro; Adresa internet: (URL) www.lvsmedica.ro; Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 89759,70
Valoarea totala a contractului/lotului: 7978,64
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

 
Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu materiale de protecție necesare pentru protecția personalului
care intră în contact cu pacienții diagnosticați cu COVID 19 prin achiziționarea a 740 bucăți Ochelari de
protecție

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
16057/31.08.2021 / 08.09.2021

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 6
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 5
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
S.C. NERAMO DISTRIBUTION S.R.L. 
Cod de identificare fiscala: 16174216; Adresa: Strada: stefan cel mare, nr. 83, Sector: -, Judet: Dolj, Localitate: Craiova, Cod postal:
200129; Localitatea:  Craiova;  Cod NUTS: RO411 Dolj;  Cod postal:  200129; Tara:  Romania;  Telefon: +40 251522117; Fax:  +40
351814781; E-mail: vanzari@neramo.ro; Adresa internet: (URL) www.neramo.ro; Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 29526
Valoarea totala a contractului/lotului: 2863,80
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Moneda: RON
 

V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

 
Dotarea Spitalului Judetean de Urgenta Zalau cu materiale de protectie necesare pentru protectia personalului
care intra in contact cu pacientii diagnosticati cu covid 19 prin achizitionarea a 120487 bucati masca de
protectie respiratorie cu filtru hepa - FFP2

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
16513/06.09.2021 / 16.09.2021

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 9
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 9
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 9
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
S.C. NERAMO DISTRIBUTION S.R.L. 
Cod de identificare fiscala: 16174216; Adresa: Strada: stefan cel mare, nr. 83, Sector: -, Judet: Dolj, Localitate: Craiova, Cod postal:
200129; Localitatea:  Craiova;  Cod NUTS: RO411 Dolj;  Cod postal:  200129; Tara:  Romania;  Telefon: +40 251522117; Fax:  +40
351814781; E-mail: vanzari@neramo.ro; Adresa internet: (URL) www.neramo.ro; Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 1763929,68
Valoarea totala a contractului/lotului: 102413,95
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

 
Dotarea Spitalului Judetean de Urgenta Zalau cu materiale de protectie necesare pentru protectia personalului
care intră în contact cu pacienții diagnosticați cu COVID 19 prin achizitionarea a 1000 bucati acoperitoare
lungi de incaltaminte

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
16515/06.09.2021 / 16.09.2021

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 10
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 8
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 10
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
S.C. ADAR UNIC SOLUTIONS S.R.L. 
Cod de identificare fiscala: 24677766; Adresa: Strada: Callatis, nr. 10, Sector: 6, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal:
061925; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucureşti; Cod postal: 061925; Tara: Romania; Telefon: +40 722551899; Fax: +40
311072592; E-mail: adarsolutions@yahoo.com; Adresa internet: (URL) www.adar.ro; Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 19000
Valoarea totala a contractului/lotului: 1550
Moneda: RON
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V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

 
Contract Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu materiale de protecție necesare pentru protecția
personalului care intră în contact cu pacienții diagnosticați cu COVID 19 prin achiziționarea a  201.267  bucăți
Botoșei de unică folosință.

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
17351 / 22.09.2021

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 9
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 9
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 9
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
INEDIT CLEAN TOTAL 
Cod de identificare fiscala: RO34397550; Adresa: Strada INDEPENDENTEI, Nr. 38; Localitatea: Catelu; Cod NUTS: RO322 Ilfov; Cod
postal: 077106; Tara: Romania; Telefon: +40 214670292; Fax: +40 318163788; E-mail: maria.rosu@ineditgrup.ro; Adresa internet:
(URL) www.ineditgrup.ro; Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 90570,15
Valoarea totala a contractului/lotului: 7471,03
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

 
Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu materiale de protecție necesare pentru protecția personalului
care intră în contact cu pacienții diagnosticați cu COVID 19” prin achiziționarea a 41.187 bucăți Combinezoane
protectie.

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
17965 / 01.10.2021

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 15
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 15
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 15
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
DELUXE CARDS 
Cod de identificare fiscala: RO18035010; Adresa: Strada Călăraşi,  Nr. 167, Sector: 3; Localitatea: Bucuresti;  Cod NUTS: RO321
Bucuresti; Cod postal: 030615; Tara: Romania; Telefon: +40 728252252; Fax: -E-mail: sales@zentrum.ro; Adresa internet: (URL)
www.zentrum.ro; Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 2872381,38
Valoarea totala a contractului/lotului: 768961,29
Moneda: RON
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V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

 
Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu materiale de protecție necesare pentru protecția personalului
care intră în contact cu pacienții diagnosticați cu COVID 19” - LOT 5: Șorțuri unică folosință polietilenă.

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
18405 / 08.10.2021

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 3
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
ATLAS MEDICAL 
Cod de identificare fiscala: 42958255; Adresa: Strada Voinicenilor, Nr. 62; Localitatea: Targu Mures; Cod NUTS: RO125 Mures; Cod
postal:  540252;  Tara:  Romania;  Telefon:  +40  753476771;  Fax:  +40  746611288;  E-mail:  l icitatii@atlasmedical.ro;
contact@atlasmedical.ro;; Adresa internet: (URL) www.atlasmedical.ro; Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 10080
Valoarea totala a contractului/lotului: 5220
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

 
Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu materiale de protecție necesare pentru protecția personalului
care intră în contact cu pacienții diagnosticați cu COVID 19” prin achiziționarea a 6.667 bucăți Cearșaf de unică
folosință / husă protecție pat.

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
17967 / 08.10.2021

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 8
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 6
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 8
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
AVMED PLUS 
Cod de identificare fiscala: RO 29200716; Adresa: Strada Marasesti, Nr. 42-44; Localitatea: Cluj-Napoca; Cod NUTS: RO113 Cluj; Cod
postal: 400147; Tara: Romania; Telefon: +40 743438042; Fax: +40 378105084; E-mail: avmedplus@gmail.com; Adresa internet: (URL)
http://avmedplus.ro/home/; Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 22334,45
Valoarea totala a contractului/lotului: 22334,45
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu
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Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu materiale de protecție necesare pentru protecția personalului
care intră în contact cu pacienții diagnosticați cu COVID 19 prin achiziționarea a 78580 bucăți Halate
chirurgicale de unică folosință

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
19579/13.10.2021 / 20.10.2021

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 17
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 15
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 17
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
IRIKA KNITTING 
Cod de identificare fiscala: RO34571079; Adresa: Strada Bună Ziua, Nr. 12; Localitatea: Cluj-Napoca; Cod NUTS: RO113 Cluj; Cod
postal: 400498; Tara: Romania; Telefon: +40 751840051; Fax: -E-mail: knit.happens@irika.ro; office@axiomamedical.ro; Adresa
internet: (URL) www.irika.ro; Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 699362
Valoarea totala a contractului/lotului: 125728
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

 
Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu materiale de protecție necesare pentru protecția personalului
care intră în contact cu pacienții diagnosticați cu COVID 19 prin achiziționarea a 12647 bucăți Viziere pretectie
reutilizabile

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
19574/13.10.2021 / 20.10.2021

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 4
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
DELUXE CARDS 
Cod de identificare fiscala: RO18035010; Adresa: Strada Călăraşi,  Nr. 167, Sector: 3; Localitatea: Bucuresti;  Cod NUTS: RO321
Bucuresti; Cod postal: 030615; Tara: Romania; Telefon: +40 728252252; Fax: -E-mail: sales@zentrum.ro; Adresa internet: (URL)
www.zentrum.ro; Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 619703
Valoarea totala a contractului/lotului: 33893,96
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu
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Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu materiale de protecție necesare pentru protecția personalului
care intră în contact cu pacienții diagnosticați cu COVID 19” prin achiziționarea a 384.000 bucăți Manusi
examinare latex pudrate.Contract

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
20137 / 27.10.2021

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 4
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
TZMO ROMANIA 
Cod de identificare fiscala: RO 9693687; Adresa: Strada Sat Olteni, Nr. 3E; Localitatea: Clinceni; Cod NUTS: RO322 Ilfov; Cod postal:
077060;  Tara:  Romania;  Telefon:  +40  374470020;  Fax:  +40  374630290;  E-mail:  camelia.prima@tzmo-global.com,
nicusor.dumitru@tzmo-global.com, iuliana.tichiu@tzmo-global.com; Adresa internet: (URL) -Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 318720
Valoarea totala a contractului/lotului: 96000
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.3) Informatii suplimentare
              VI.3) Informații suplimentare
DUAE va fi configurat de către autoritatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire. Operatorii economici care
participă la procedură vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea
contractantă.
Detalii cu privire la întocmirea DUAE se vor regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare
DUAE.
În situația în care două sau mai multe oferte obțin același punctaj în urma aplicării algoritmului de calcul, clasamentul se va stabili în
ordinea descrescătoare a prețului ofertat, iar stabilirea câștigătorului se va face în funcție de prețul ofertat (cel mai mic preț câștigă).
Restituire garant.participare:
a) constituita de ofertantul a carui oferta a fost stabilita  ca fiind castigatoare, in cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei
de bună execuție.
b) constituita de ofertantii a caror oferta nu a fost stabilita castigatoare, dupa semnarea contract.achizitie publica, dar nu mai târziu de 3
zile lucratoare de la data semnarii contract.achizitie publica . Oferta are caracter obligatoriu, din punct devedere al continutului pe toata
perioada de valabilitate. Eventualele obiecţiuni cu privire la clauzele contractuale negociabile se vor formula în scris, cu redarea integrala a
textului/textelor afectat/afectate la care se refera obiectiunile în forma propusa de ofertant, si vor fi anexate; daca obiectiunile formulate
se vor considera dezavantajoase pentru Autoritatea Contractantă, oferta va fi considerată neconformă. În Documentatia de atribuire orice
norme, mărci, standarde, atestate, avize şi certificate vor fi însotite de menţiunea “sau echivalent”.
Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire şi indică în cuprinsul acesteia, motivate, care
informaţii din propunerea tehnică şi/sau din propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de
proprietate intelectuală. Eventualele solicitări de clarificări se vor depune în SEAP .

 
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:
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+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: 
Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă  și vor fi soluționate
potrivit Legii nr. 101/2016 cu modificările și completările ulterioare.
Termenele de contestare sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr 101/2016

 
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.11; Localitatea: Zalau; Cod postal: 450058; Tara: Romania; Telefon: +40 260614120; Fax: +40
260661097; E-mail: licitatiesj@cjsj.ro; Adresa internet: (URL) www.cjsj.ro; 

 
VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul
cadru
-

 
VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
-

 
VI.4.7) Procedura verificata ANAP
Nu

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.10.2021
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