
Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu
echipamente necesare pentru tratarea pacienților 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. 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.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 echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID 19”
Numar referinta: 4494764/2019/39

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

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Contractul are ca scop: 
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: 4.822.228,45 lei, fără TVA din care:
LOT 1: achiziționarea a 10 bucăți aparat EKG portabil – 160.000,00 lei
LOT 2: achiziționarea a 18 bucăți monitor funcții vitale – 264.600,00 lei
LOT 3: achiziționarea a 9 bucăți nebulizator pentru dezinfecție – 40.050,00 lei
LOT 4: achiziționare fibrobronhoscop compatibil cu sistemul de autofluorescență – 212.000,00 lei
LOT 5: achiziționare electrocauter cu argon-plasma coagulare – 129.725,06 lei
LOT 6: achiziționare unitate de criobiopsie și sonde de marimi diferite – 143.465,87 lei
LOT 7: achiziționarea a 2 bucăți ecograf portabil cu sondă convexa și liniară – 203.427,00 lei
LOT 8: achiziționarea a 5 bucăți aspiratoare chirurgicale – 30.259,75 lei
LOT 9: achiziționarea a 2 bucăți aspirator secreții portabil – 13.000,00 lei
LOT 10: achiziționarea a 4 bucăți infuzomate – 17.108,00 lei
LOT 11: achiziționarea a 2 bucăți videolaringoscop – 159.873,96 lei
LOT 12: achiziționarea a 5 bucăți BIPAP cu accesorii – 27.850,15 lei
LOT 13: achiziționarea a 5 bucăți CPAP cu accesorii – 18.163,10 lei
LOT 14: achiziționare aparat pentru tromboprofilaxie mecanică – 24.480,00 lei
LOT 15: achiziționarea a 4 bucăți echipament cu abur și dezinfectant pentru curățarea și dezinfecția înaltă a suprafețelor greu
accesibile – 108.000,00 lei
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LOT 16: achiziționare echipament de biologie moleculară prin spectometrie de masă – 1.412.558,34 lei
LOT 17: achiziționare aparatură pentru dotarea laboratorului de analize medicale pen-tru creșterea capacității de răspuns la criza
COVID 19 (15 echipamente medicale) – 1.857.667,22 lei
 
        Durata totală a contractului va fi de maxim 6 luni de la intrarea în vigoare. Acesta se va finaliza  cel mai târziu în 30.04.2021
(data de finalizare a perioadei de implementare a proiectului).
        Contractul va intra în vigoare în termen de 5 zile de la data semnării Contractului de finanțare pentru proiectul ”Dotarea
spitalelor din județul Sălaj cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID 19”, dată comunicată furnizorului de către
Autoritatea Contractantă. 
         Furnizorul va livra echipamentele în termen de 60 de zile de la comunicarea primită din partea Autorității Contractante privind
intrarea în vigoare a contractului.
        Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:18
          Autoritatea Contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor in a12 zi inainte
de data limita de depunere a ofertelor.
    Solicitările de clarificări se vor încărca în SEAP, la secțiunea aferentă, în format PDF editabil.
          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: 3828139,06
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
5 LOT 5: achiziționare electrocauter cu argon-plasma coagulare

 
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: 
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)
electrocauter cu argon-plasma coagulare, conform Fisei tehnice  nr. 5

 
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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

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

 
II.2.1) Titlu 
11 LOT 11: achiziționarea a 2 bucăți videolaringoscop
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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: 
Sediul Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. SalaSediul Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, Str.
Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. Sala

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
2 bucăți videolaringoscop, conform Fisei tehnice  nr. 11

 
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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

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

 
II.2.1) Titlu 
12 LOT 12: achiziționarea a 5 bucăți BIPAP cu accesorii

 
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: 
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)
5 bucăți BIPAP cu accesorii, conform Fisei tehnice  nr. 12

 
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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare
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II.2.14) Informatii suplimentare
Se va oferta fiecare produs aferent lotului

 
II.2.1) Titlu 
15 LOT 15: achiziționarea a 4 bucăți echipament cu abur și dezinfectant pentru curățarea și dezinfecția înaltă a suprafețelor greu
accesibile

 
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: 
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)
4 bucăți echipament cu abur și dezinfectant pentru curățarea și dezinfecția înaltă a su-prafețelor greu accesibile, conform Fisei
tehnice  nr. 15

 
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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

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

 
II.2.1) Titlu 
7 LOT 7: achiziționarea a 2 bucăți ecograf portabil cu sondă convexa și liniară

 
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: 
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)
2 bucăți ecograf portabil cu sondă convexa și liniară, conform Fisei tehnice  nr. 7

 
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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

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

 
II.2.1) Titlu 
14 LOT 14: achiziționare aparat pentru tromboprofilaxie mecanică

 
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: 
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)
aparat pentru tromboprofilaxie mecanică, conform Fisei tehnice  nr. 14

 
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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

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

 
II.2.1) Titlu 
3 LOT 3: achiziționarea a 9 bucăți nebulizator pentru dezinfecție

 
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 Judetean de Urgenta ZalauSpitalul Judetean de Urgenta Zalau

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
9 bucăți nebulizator pentru dezinfecție, conform Fisei tehnice  nr. 3
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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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

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

 
II.2.1) Titlu 
2 LOT 2: achiziționarea a 18 bucăți monitor funcții vitale

 
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 Judetean de Urgenta ZalauSpitalul Judetean de Urgenta Zalau

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
18 bucăți monitor funcții vitale, conform Fisei tehnice  nr. 2

 
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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

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

 
II.2.1) Titlu 
10 LOT 10: achiziționarea a 4 bucăți infuzomate

 
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: 
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
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II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
4 bucăți infuzomate, conform Fisei tehnice  nr. 10

 
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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

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

 
II.2.1) Titlu 
4 LOT 4: achiziționare fibrobronhoscop compatibil cu sistemul de  Autofluorescență

 
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 Judetean de Urgenta ZalauSpitalul Judetean de Urgenta Zalau

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
fibrobronhoscop compatibil cu sistemul de  Autofluorescenț, conform Fisei tehnice  nr. 4

 
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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

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

 
II.2.1) Titlu 
13 LOT 13: achiziționarea a 5 bucăți CPAP cu accesorii

 
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
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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)
5 bucăți CPAP cu accesorii , conform Fisei tehnice  nr. 13

 
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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

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

 
II.2.1) Titlu 
6 LOT 6: achiziționare unitate de criobiopsie și sonde de marimi diferite

 
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 Judetean de Urgenta ZalauSpitalul Judetean de Urgenta Zalau

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
unitate de criobiopsie și sonde de marimi diferite,  conform Fisei tehnice  nr. 6

 
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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

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

 
II.2.1) Titlu 
17 LOT 17: achiziționare aparatură pentru dotarea laboratorului de analize medicale pentru creșterea capacității de răspuns la criza
COVID 19 (15 echipamente medicale)

 
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 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)
aparatură  pentru  dotarea  laboratorului  de  analize  medicale  pentru  creșterea  capacității  de  răspuns  la  criza  COVID 19  (15
echipamente medicale) , conform Fisei tehnice  nr. 17

 
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: Componenta tehnica
Descriere: Componenta tehnica - Termenul  de garantie  a produselor ( Pt 1 )
Pondere: 10%
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 algo-ritmului:
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  si mai mare de 60 de luni  vor fi declarate
neconforme.
In situatia in care vor fi ofertate termene de garantie diferite pentru produsele incluse intr-un lot,  se va lua in considerare  pentru
stabilirea garantiei produselor  aferente lotului respectiv,media aritmetica a garantiei produselor aferente lotului.
Ofertele vor fi clasificate în ordinea descrescătoare a punctajului total, care se calculează pe baza formulei:
       P= P1 + Pt1  = max 90 de puncte + max 10 de puncte = max 100 de puncte.

 
 

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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

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

 
II.2.1) Titlu 
16 Denumire lot  LOT 16: achiziționare echipament de biologie moleculară prin  spectometrie de masă

 
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: 
Sediul Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. SalajSediul Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, Str.
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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)
echipament de biologie moleculară prin  spectometrie de masă, conform Fisei tehnice  nr. 16

 
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: Componenta tehnica
Descriere: Componenta tehnica - Termenul  de garantie  a produselor ( Pt 1 )
Pondere: 10%
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 algo-ritmului:
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  si mai mare de 60 de luni  vor fi declarate
neconforme.
In situatia in care vor fi ofertate termene de garantie diferite pentru produsele incluse intr-un lot,  se va lua in considerare  pentru
stabilirea garantiei produselor  aferente lotului respectiv,media aritmetica a garantiei produselor aferente lotului.
Ofertele vor fi clasificate în ordinea descrescătoare a punctajului total, care se calculează pe baza formulei:
       P= P1 + Pt1  = max 90 de puncte + max 10 de puncte = max 100 de puncte.

 
 

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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

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

 
II.2.1) Titlu 
8 LOT 8: achiziționarea a 5 bucăți aspiratoare chirurgicale

 
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: 
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)
5 bucăți aspiratoare chirurgicale, conform Fisei tehnice  nr. 8

 
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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

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

 
II.2.1) Titlu 
9 LOT 9: achiziționarea a 2 bucăți aspirator secreții portabil

 
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: 
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)
2 bucăți aspirator secreții portabil , conform Fisei tehnice  nr. 9

 
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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

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

 
II.2.1) Titlu 
1 LOT 1: achiziționarea a 10 bucăți aparat EKG portabil

 
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 Judetean de Urgenta ZalauSpitalul Judetean de Urgenta Zalau

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
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10 bucăți aparat EKG portabil,conform Fisei tehnice  nr. 1
 

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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

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

 

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: 2020/S 204-495562

 
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: 
5. LOT 5: achiziționare electrocauter cu argon-plasma coagulare
Data anularii: 23.02.2021
Motivul anularii: Au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme
11. LOT 11: achiziționarea a 2 bucăți videolaringoscop
Data anularii: 26.03.2021
Motivul anularii: Au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme, În conformitate cu prevederile art. 212 alin. (1) lit. a) din
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Legea 98/2016 , procedura de achiziţie publică în vederea atribuirii contractului având ca obiect: Dotarea Spitalului Județean de Urgență
Zalău cu echipamente necesare  pentru tratarea pacienților cu COVID 19  , LOT 11: achiziționarea a 2 bucăți videolaringoscop- se anulează
datorită faptului că nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă.
12. LOT 12: achiziționarea a 5 bucăți BIPAP cu accesorii
Data anularii: 02.12.2020
Motivul anularii: Lotul a fost anulat administrativ
15. LOT 15: achiziționarea a 4 bucăți echipament cu abur și dezinfectant pentru curățarea și dezinfecția înaltă a suprafețelor greu
accesibile
Data anularii: 21.01.2021
Motivul anularii: Au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme
7. LOT 7: achiziționarea a 2 bucăți ecograf portabil cu sondă convexa și liniară
Data anularii: 26.02.2021
Motivul anularii: Au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme
14. LOT 14: achiziționare aparat pentru tromboprofilaxie mecanică
Data anularii: 02.12.2020
Motivul anularii: Lotul a fost anulat administrativ
3. LOT 3: achiziționarea a 9 bucăți nebulizator pentru dezinfecție
Data anularii: 02.12.2020
Motivul anularii: Lotul a fost anulat administrativ

 
V.2) Atribuirea contractului

 
Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID
19” LOT 16: achiziționare echipament de biologie moleculară prin spectometrie de masă

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
3142 / 26.02.2021

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 1
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 1
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: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
MECRO SYSTEM S.R.L. 
Cod de identificare fiscala: RO 431712; Adresa: Strada Timişoara, Nr. 100P; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod
postal: 061334; Tara: Romania; Telefon: +40 214447002; Fax: +40 214447005; E-mail: licitatii@mecrosystem.ro; Adresa internet:
(URL) www.mecrosystem.ro; Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 1412558,34
Valoarea totala a contractului/lotului: 1398432
Moneda: RON

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

 
Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID
19” LOT 4: achizitionare fibrobronhoscop compatibil cu sistemul de autofluorescenta

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
3714 / 09.03.2021

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 1
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [CAN1052591/16.06.2021] Pagina 13
Generat la: 22.06.2021 08:23



Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L. 
Cod de identificare fiscala: RO 217930; Adresa: Strada Căluşei, Nr. 69A; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod
postal: 021353; Tara: Romania; Telefon: +4 0212524650; Fax: +4 0212524667; E-mail: bmanea@temco.ro; icazaciuc@temco.ro;
tcautis@temco.ro; lboros@temco.ro; pbobarna@temco.ro; service@temco.ro; mcornestean@temco.ro; amutulescu@temco.ro;
Adresa internet: (URL) https://www.temco.ro; Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 212000
Valoarea totala a contractului/lotului: 210000
Moneda: RON

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

 
Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID
19” LOT 6: achiziționare unitate de criobiopsie și sonde de marimi diferiteontract

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
3850 / 11.03.2021

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 1
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 1
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: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
S.C. ELMED MEDICAL S.R.L. 
Cod de identificare fiscala: RO 11017750; Adresa: Strada Dobrogeanu Gherea Constantin, Nr. 30; Localitatea: Targu Mures; Cod
NUTS: RO125 Mures; Cod postal: 540353; Tara: Romania; Telefon: +40 265261721; Fax: +40 265262953; E-mail: achizitii@elmed.ro;
Adresa internet: (URL) www.elmed.ro; Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 143465,87
Valoarea totala a contractului/lotului: 143465
Moneda: RON

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

 
Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID
19” - LOT 10: achiziționarea a 4 bucăți infuzomate

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
4315/15.03.2015 / 17.03.2021

 
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
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Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu
 

V.2.3) Numele si adresa contractantului
B.BRAUN MEDICAL 
Cod de identificare fiscala: RO 11080242; Adresa: Strada Bernd Braun, Nr. 1; Localitatea: Sanandrei; Cod NUTS: RO424 Timis; Cod
postal: ; Tara: Romania; Telefon: +40 0256284905/+40 0256284906; Fax: +40 0256284907; E-mail: beatrix.velimirovici@bbraun.com;
dana.ecobici@bbraun.com;  razvan.persa@bbraun.com;  simona.teslevici@bbraun.com;  ramona.petru@bbraun.com;
loredana.spain@bbraun.com; claudia.dacila@bbraun.com;; Adresa internet: (URL) www.bbraun.ro; Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 17108
Valoarea totala a contractului/lotului: 15546,52
Moneda: RON

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

 
Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID
19” LOT 13: achiziționarea a 5 bucăți CPAP cu accesorii.

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
4108 / 18.03.2021

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 2
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 1
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: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. 
Cod de identificare fiscala: RO 8721959; Adresa: Strada Imbroane Avram, Nr. 9; Localitatea: Timisoara; Cod NUTS: RO424 Timis; Cod
postal: 300136; Tara: Romania; Telefon: +40 212054100; Fax: +40 213181921; E-mail: vanzari@ro.linde-gas.com; Adresa internet:
(URL) -Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 18163,10
Valoarea totala a contractului/lotului: 14700
Moneda: RON

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

 
Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID
19” LOT 17: achiziționare aparatură pentru dotarea laboratorului de analize medicale pentru creșterea
capacității de răspuns la criza COVID 19 (15 echipamente medicale)

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
4277 / 22.03.2021

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 1
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 1
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: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu
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V.2.3) Numele si adresa contractantului
Elta 90 Medical Research SRL 
Cod de identificare fiscala: RO 27344880; Adresa: Strada Nicolae G.Caramfil, Nr. 22 A, Sector: 1; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS:
RO321 Bucuresti; Cod postal: ; Tara: Romania; Telefon: +40 212322694; Fax: +40 212322696; E-mail: office@elta90mr.ro; Adresa
internet: (URL) www.elta90mr.ro; Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 1857667,22
Valoarea totala a contractului/lotului: 1857009,54
Moneda: RON

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

 
Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID
19”- Lotul 8- Achiziționarea a 5 bucăți aspiratoare chirurgicale.

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
4306 / 25.03.2021

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 2
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 1
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: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
Danson S.R.L. 
Cod de identificare fiscala: RO 4781338; Adresa: Strada Bd Dacia , Nr. 81; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod
postal: 020052; Tara: Romania; Telefon: +40 212124909; Fax: +40 212116515; E-mail: office@danson.ro; Adresa internet: (URL)
www.danson.ro; Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 30259,75
Valoarea totala a contractului/lotului: 26000
Moneda: RON

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

 
Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID
19 - LOT 2: achiziționarea a 18 bucăți monitor funcții vitale

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
5082/24.03.2021 / 31.03.2021

 
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
VODIMEDICOR S.R.L. 
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Cod de identificare fiscala: RO 4133530; Adresa: Strada Brezeanu Iancu, Nr. 15, Sector: 3; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321
Bucuresti; Cod postal: 031477; Tara: Romania; Telefon: +40 213125120; Fax: +40 213125120; E-mail: vodimedicor@yahoo.com;
Adresa internet: (URL) www.vodimedicor.com; Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 264600
Valoarea totala a contractului/lotului: 107586
Moneda: RON

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

 
Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID
19 - LOT 9: achiziționarea a 2 bucăți aspirator secreții portabil

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
5420/30.03.2021 / 07.04.2021

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 1
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 0
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: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L. 
Cod de identificare fiscala: RO 217930; Adresa: Strada Căluşei, Nr. 69A; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucureşti; Cod
postal: 021353; Tara: Romania; Telefon: +4 0212524650; Fax: +4 0212524667; E-mail: bmanea@temco.ro; icazaciuc@temco.ro;
mlupu@temco.ro;  tcautis@temco.ro;  lboros@temco.ro;  pbobarna@temco.ro;  service@temco.ro;  mcornestean@temco.ro;
amutulescu@temco.ro; Adresa internet: (URL) www.temco.ro; Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 13000
Valoarea totala a contractului/lotului: 12900
Moneda: RON

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

 
Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID
19” LOT 1: achiziționarea a 10 bucăți aparat EKG portabil

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
8552 / 17.05.2021

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 5
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: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
BROKMED S.R.L. 
Cod de identificare fiscala: RO 24109723; Adresa: Strada KOS KAROLY, Nr. 96; Localitatea: Sfantu Gheorghe; Cod NUTS: RO123
Covasna; Cod postal: 520055; Tara: Romania; Telefon: +40 367407843; Fax: +40 367407844; E-mail: vanzari@brokmed.ro; Adresa
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internet: (URL) www.brokmedshop.ro; Contractul este un IMM Da
 

V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 160000
Valoarea totala a contractului/lotului: 42500
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
              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. Ofertantul va prezenta Decl. acceptare a condiţiilor contractuale, 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 DA orice norme, mărci, standarde şi certificate vor fi însotite de menţiunea “sau echivalent”. Dacă
în urma aplicării crit. atribuire „pretul cel mai scazut”  sau “cel mai bun raport calitate pret” se constată că două sau mai multe oferte
clasate pe primul loc, contin preturi egale clasate pe primul loc AC va solicita clarificări prin intermediul SEAP în vederea încărcării
electronice de către ofertanţi de documente care conţin noi preţuri. 
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:
+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.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
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VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.06.2021
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