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

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
Dotari specifice activitatii medicale pentru proiectul -"Dotarea cu aparatură medicală la Ambulatoriul integrat de specialitate din
cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău"
Numar referinta: 4494764/2019/4

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

II.1.3) Tipul contractului
Furnizare

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

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

II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 893650,50
Moneda: RON

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.1) Titlu
4 4 - ECHIPAMENTE DE LABORATOR + PROSECTURA

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 Spitalului Judetean de Urgenta Zalau, Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. SalajSediul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau,
Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. Salaj

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

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

II.2.11) 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 Regional - POR
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II.2.14) Informatii suplimentare
Se va oferta fiecare produs aferent lotului

II.2.1) Titlu
8 8 - ECHIPAMENTE SI PLATFORME AVANSATE ORL

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

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

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

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.11) 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 Regional - POR

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

II.2.1) Titlu
2 2 - MONITORIZARE PACIENT

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 Spitalului Judetean de Urgenta Zalau, Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. SalajSediul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau,
Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. Salaj

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

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
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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 Regional - POR

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

II.2.1) Titlu
6 6 - OPTICA MEDICALA

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 Spitalului Judetean de Urgenta Zalau, Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. SalajSediul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau,
Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. Salaj

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

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.11) 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 Regional - POR

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

II.2.1) Titlu
10 10 - RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA II

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

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

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

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.11) 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 Regional - POR

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
7 7 - MOBILIER MEDICAL

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 Spitalului Judetean de Urgenta Zalau, Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. SalajSediul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau,
Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. Salaj

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

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.11) 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 Regional - POR

II.2.14) Informatii suplimentare
Se va oferta fiecare produs aferent lotului.
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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 017-038348

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:
4. 4 - ECHIPAMENTE DE LABORATOR + PROSECTURA
Data anularii: 02.09.2021
Motivul anularii: Au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme
8. 8 - ECHIPAMENTE SI PLATFORME AVANSATE ORL
Data anularii: 13.07.2021
Motivul anularii: Au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme
2. 2 - MONITORIZARE PACIENT
Data anularii: 21.07.2021
Motivul anularii: Au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme
6. 6 - OPTICA MEDICALA
Data anularii: 11.06.2021
Motivul anularii: Au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme, Având în vedere că nu a fost depusă nicio ofertă
admisibilă, în conf. cu prev. art. 212 alin.1 lit. a din Legea 98/2016 “dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu
a fost depusă nicio ofertă admisibilă”, procedura de achiziţie publică având ca obiect: Dotări specifice activității medicale pentru proiectul
“Dotarea cu aparatură medicală la Ambulatoriul integrat de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău” - Lot 6 OPTICĂ
MEDICALĂ, se anulează

V.2) Atribuirea contractului
Dotări specifice activității medicale pentru proiectul “Dotarea cu aparatură medicală la Ambulatoriul integrat
de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău” - RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA II
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V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
14433 / 10.08.2021

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
PAPAPOSTOLOU S.R.L
Cod de identificare fiscala: RO 22318421; Adresa: Strada Cuza Alexandru Ioan, Nr. 28; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321
Bucuresti; Cod postal: 011055; Tara: Romania; Telefon: +40 213212223; Fax: +40 213212226; E-mail: info@pmec.ro; Adresa internet:
(URL) -Contractul este un IMM Nu

V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 816901,46
Valoarea totala a contractului/lotului: 816500
Moneda: RON

V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Da
Valoarea sau procentul din contract care ar putea fi subcontractat unor terti:
Valoare fara TVA:117576 Moneda: RON
Procent:0%

Dotări specifice activității medicale pentru proiectul “Dotarea cu aparatură medicală la Ambulatoriul integrat
de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău” - Lot 7 MOBILIER MEDICALct
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
14434 / 13.08.2021

V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 3
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: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

V.2.3) Numele si adresa contractantului
BPM TEHNOLOGICA
Cod de identificare fiscala: 34613689; Adresa: Strada Botorani, Nr. 2, Sector: 5; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti;
Cod postal: 050814; Tara: Romania; Telefon: +40 314379348; Fax: +40 314379349; E-mail: office@bpmtehnologica.ro; Adresa
internet: (URL) www.bpmtehnologica.ro; Contractul este un IMM Nu

V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 77324,56
Valoarea totala a contractului/lotului: 77150,50
Moneda: RON

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

Sectiunea VI: Informatii complementare
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VI.3) Informatii suplimentare
Ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165
si 167 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:completarea Documentului unic de achizitii
European (DUAE), inclusiv de eventualii terti si subcontractanti, cu informatiile aferente situatiei lor.
Operatorii economici participanți la procedură (lider, asociat, terții susținători și subcontractanții) nu trebuie să fie într-o situație de
conflict de interese, astfel cum sunt prevazute la art. 59-60 din Legea nr.98/2016.
Modalitate de îndeplinire în cadrul procedurii: se va prezenta declarația de neîncadrare în prevederile art. 60 de către toți participanții la
procedură de atribuire (ofertanți, ofertanți lideri și asociați, terți susținători și subcontractanți) – odata cu depunerea DUAE.
Orice referire la avize/atestate/certificate si alte documente emise de anumite insititutii publice abilitate este însoțită de mențiunea „sau
echivalent”.
Ofertantul va depune declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale.
Modul de departajare a ofertelor:
1. In cazul in care sa vor depune doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu aceleasi pret,la solicitarea comisiei de evaluare se vor
depune noi oferte online la o data stabilita de catre comisie.Preturile noi ofertante nu pot depasi valoarea ofertata anterior.Pentru
ofertantii care nu vor prezenta o noua oferta de pret pana la data stabilita de care comisia de evaluare se va lua in considerare valoarea
din oferta anterioara.
Procesul de reofertare se va repeta pana cand ofertele vor avea pret diferit
2. In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu acelasi punctaj ,reofertarea pretului se deruleaza doar daca si
punctajul obtinut la factor pret este egal: se vor reoferta doar propunerile financiare online prin intermediul SICAP, in urma solicitari de
clarificari din partea autoritatii contractante, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici, situati pe primul loc, a unor
documente care vor contine noi preturi. In urma reofertarii se vor calcula punctajele conform criteriului de atribuire. Procesul de reofertare
se va repeta pana cand se pot departaja ofertele.
3. In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu acelasi punctaj si preturile ofertate nu sunt egale, oferta declarata
castigatoare va fi cea cu pretul cel mai scazut.

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

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.09.2021
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