
SPITALUL DE BOLI CRONICE              Se aproba,   

CALINESTI-ARGES         Manager,        Dir.fin.contabil, 

                                                                   Dr.Camelia Serb      Ec.Liliana Mielusan 
Str. Dr. Ion Crăciun, Nr. 484, Județul Argeș  

 cod fiscal 31184060 
nr.2861/22.06.2020 

CAIET DE SARCINI 

 

GRUP ELECTROGEN CAPOTAT, INSONORIZAT, CU PORNIRE AUTOMATA, PUTERE 

MAXIMA 70  KVA,  MOTORIZARE DIESEL 

Cod CPV 31121000-0  « Grupuri electrogene «  

 

 

       Caietul de sarcini constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre 

fiecare ofertant, propunerea tehnica. Contine specificatii tehnice si listele privind cantitatile de 

investitii ce urmeaza a fi executate. Acestea definesc, dupa caz, caracteristici referitoare la 

nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, dimensiuni, precum si sisteme 

de asigurare a calitatii, ambalare, etichetare, marcare, conditiile pentru certificarea conformitatii 

cu standard relevante sau altele asemenea. 

1. DATE GENERALE : 

1.1 Denumirea investitei: furnizare echipament - Grup electrogen capotat, insonorizat, cu pornire 
automata, tablou AAR (ATS)  inclus, putere maxima 70  kVA, motorizare diesel 

 

    1.2  Achizitor: SPITALUL DE BOLI CRONICE CALINESTI 

    1.3 Sursa de finantare: Buget local 

    1.4 Garantia de buna executie se constituie in cuantum de 5% sub forma de instrument de 

garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau 

virament bancar, in perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai tarziu de 5 zile de la semnarea 

contractului.  

  2. PRESCRIPTII GENERALE: 

         Prezentul caiet de sarcini s-a intocmit in conformitate cu Legea nr 98/2016. 

2.1. Obiectul contractului – constă în furnizare, transport, punere în funcțiune, instruire personal şi 

asigurare service pe perioada de garanţie, pentru Grup electrogen capotat, insonorizat, cu pornire 

automata, tablou AAR (ATS)  inclus, putere maxima 70 kVA, 50 Hz, motorizare diesel 

2.2. Condiţii minime ce trebuie îndeplinite în perioada de derulare a contractului: 

 - Echipamentul trebuie să îndeplinească în totalitate specificaţiile tehnice, respectiv cerinţele 

minime obligatorii menţionate în fișa tehnică care face parte integrantă din prezentul caiet de sarcini. 

 - Operatorii economici care depun ofertă au obligaţia ca, în cazul în care oferta lor este 

declarată câștigătoare, să asigure transportul la locul de utilizare al produsului, punerea in functiune 

si asistenta tehnica aferenta montajului grupului electrogen in mod gratuit.       

 



 - Recepţia calitativă se va face de către autoritatea contractantă în prezenţa unui delegat 

împuternicit al furnizorului. Dacă echipamentul nu corespunde calitativ, autoritatea contractantă are 

dreptul să respingă echipamentul respectiv, iar furnizorul are obligaţia de a înlocui echipamentul 

refuzat pe cheltuiala sa. 

 -  Echipamentul livrat trebuie să fie nou si sa aibe incluse cablurile de conectare cu o lungime 

de 40 m si grosime de minim 3x50+25 impreuna cu conectorii aferenti. 

 - Timpul de intervenţie în cazul apariţiei unor defecţiuni sau alte solicitări trebuie să fie cel 

stipulat în prezentul caiet de sarcini, calculat de la momentul primirii notificării scrise. 

 - Furnizorul trebuie să asigure, dacă este cazul, piese de schimb post garanţie contra-cost, pe 

perioada minimă de exploatare de 10 ani. 

2.3. Pentru echipamentul furnizat se vor prezenta următoarele documente: 

 - Specificaţiile tehnice completate însoţite de documentaţiile tehnice (fişe tehnice, prospecte, 

cataloage, manuale de utilizare etc.) ce demonstrează îndeplinirea cerinţelor din cadrul specificaţiilor 

tehnice din caietul de sarcini. Specificaţiile/Caracteristicile tehnice se vor completa în tabel, în mod 

corespunzător, prin înscrierea valorilor parametrilor din fişa tehnică a producătorului.  

 - Declaraţie pe propria răspundere referitoare la îndeplinirea activităţilor privind service-ul în 

perioada de garanţie pentru echipamentul în cauză. 

2.4. Ambalare, expediere şi transport 

  Transportul produsului se va asigura de către furnizor, fără costuri suplimentare din partea 

Autorităţii Contractante. Ofertantul îşi asumă riscurile pe care le implică transportul produsului până 

la locul de funcționare, Spitalul de Boli Cronice Calinesti, Judet Arges. 

2.5. Condiţii de livrare şi recepţie 

 Furnizorul are obligaţia de a livra produsul la destinaţia finală, respectiv, Spitalul de Boli 

Cronice Calinesti, Judet Arges, în termen de maximum 5 de zile lucratoare de la data semnării 

contractului de ambele părţi. 

 Recepţia se va efectua la locul de amplasare și funcționare, respectiv, Spitalul de Boli Cronice 

Calinesti, Judet Arges 

 La livrare, echipamentele vor fi însoţite în mod obligatoriu de următoarele documente: 

- Aviz de însoţire a mărfii (în original); 

- Declaraţie/Certificat de conformitate; 

- Certificat de garanţie şi calitate (bună funcţionare). 

- Documentaţie tehnică de utilizare; 

- Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii produsului furnizat, cu cerinţele prevăzute în 

Caietul de sarcini. 



 Dacă echipamentul livrat nu corespunde calitativ, autoritatea contractantă are dreptul să 

respingă echipamentul respectiv, iar furnizorul are obligaţia de a înlocui echipamentul refuzat pe 

cheltuiala sa. 

 3. GARANŢIA PRODUSULUI 

 Perioada de garanţie a echipamentelor va fi de minim 24 luni, perioadă în care furnizorul va 

asigura întreţinerea, mentenanţa, repararea echipamentului. Perioada de garanţie va curge de la 

încheierea procesului verbal de recepţie, după livrarea produselor. Timpul maxim de intervenţie pe 

perioada de garanţie va fi de 24 ore, calculat de la notificarea scrisă a beneficiarului. 

 Garanţia de calitate şi bună funcţionare va avea forma unui certificat de garanţie. Furnizorul 

va menţiona în clar numele firmei (adresă, telefon, fax) ce urmează să asigure service-ul pe perioada 

de garanţie a produsului. 

 4. INSTRUIRE 

 Furnizorul va asigura instruirea personalului de întreținere care va exploata aparatele, la 

destinația finală a grupului generator electric. 

 Instalarea echipamentelor și instruirea personalului se va realiza de către furnizor, fără costuri 

suplimentare din partea Autorității Contractante,  

Notă: 

Specificaţiile tehnice din anexă, sunt minimale şi obligatorii. 

 5. PROPUNEREA FINANCIARĂ 

 Propunerea financiară va fi exprimată la valoarea totală a echipamentului ce urmează a fi 

furnizat, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidenţiată distinct. 

 Propunerea financiară a ofertantului nu trebuie să depăşească estimarea realizată de către 

autoritatea contractantă. 

 6. Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini au fost stabilite in colaborare cu 

personal tehnic de specialitate din cadrul SC PIRO SP SRL. 

 

 

 

 

 

Comp. Administrativ 

Ec. Dinu Elena 

    

 

 

 



 

 

 

Anexa Caiet de sarcini nr 

Fisa tehnica 
Grup electrogen capotat, insonorizat, cu pornire automata 

 
 
 

Nr. 

crt 

Specificatii 

tehnice 

impuse prin 

caietul de 

sarcini 

Corespondenta cu specificatiile 

tehnice impuse prin caietul de 

sarcini 

Conformitate Producator Observatii 

0 1 2 3 4 5 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametrii 

tehnici si 

functionali 

Tip motor diesel    

Numar cilindri  4 cilindri in linie    

Pornire  electrica    

Racire motor cu apa    

Prevazut cu 

carcasa  
insonorizata 

   

Putere maxima 70 kVA    

Putere nominala 

minima 
60 kVA 

   

Tensiune 

nominala 

(trifazata / 

monofazata) 

400 / 230 V c.a. 

   

Frecventa 

nominala 
50 Hz 

   

Factor de putere 

nominal 
0,8 

   

Dimensiuni 

maxime de gabarit 

(L x l x H) – 

capotat/insonorizat 

 Max 2450 x 1000 

x 1650 mm 

   

Modul comanda si 

control 

- posibilitate de 

programare a 

pornirilor si de 

reglaj parametrii 

   

Avertizare la: 

- lipsa presiune 

ulei 

- temperatura 

marita 

- depasirea puterii 

maxime 

   

Consum de 

combustibil la 

100% sarcina 

Max 13 l/ora 

   



Capacitate 

rezervor  

Pentru minim 8 

ore de functionare 

   

2. Specificatii de 

performanta si 

conditii 

privind 

siguranta in 

exploatare 

 

 

Fiabilitate ridicata 

   

3. Conditii 

privind 

conformitatea 

cu standardele 

relevante 

- ISO 9001    

4. Conditii de 

garantie si 

postgarantie 

 

- Garantie min 24 luni 

- Durata de exploatare min 10 ani  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPERATOR ECONOMIC                                                                                                                          Formular 1 
          ____________________ 
           (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 
privind evitarea conflictului de interese 

( art. 58 - 60 din Legea 98/2016) 

1. Subsemnatul/a…………....................................................................…………, în calitate de 
representant legal/ imputernicit ……………………………………… ….(ofertant), la procedura de achizitie 
“achiztia directa  de Grup electrogen  capotat, insonorizat, cu pornire automata, tablou AAR (ATS) inclus, 

putere St-by 70kVA, 50 Hz, motorizare diesel “, în temeiul art. 58-60 din Legea nr.98/2016 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în 
declaraţii, următoarele: 
   a) niciuna dintre persoanele care deține părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris 
al ofertantului, al terților susținători sau al subcontractanților propuși și nicio persoană care face 
parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului, a terților 
susținători ori subcontractanților propuși, nu participă în procesul de verificare/evaluare a ofertelor; 
   b) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţii propuşi nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până la 
gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere sau de supervizare a 
Spitalul de Boli Cronice Calinesti; 
   c) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes 
personal, financiar, economic sau de altă natură și nu ne aflăm într-o altă situaţie de natură să 
afecteze independenţa şi imparţialitatea autoritătii contractante, Spitalul de Boli Cronice Calinesti, pe 
parcursul procesului de evaluare;  
   d) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul consiliului 
de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori asociaţi 
semnificativi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se 
află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Spitalului de Boli Cronice 
Calinesti, implicate în procedura de atribuire; - dr. Serb Camelia -Manager , dr. Herman Mihaela - 
Director Medical,  Mielusan Elena Liliana -Director Financiar - Contabil , ec . Huzui Paraschiva – 
Compartiment Achizitii, As. Tita Loredana, As. Cirstea Gabriela , Ec. Dinu Elena, Dr. Enescu Doina, As. 
Med. Dumitrescu Cristina.  
   e) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat printre principalele 
persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin 
până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie 
în cadrul Spitalului de Boli Cronice Calinesti și care sunt implicate în procedura de atribuire.  
2. Subsemnatul/a………….............................................……………….…. declar că voi informa imediat 
autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe 
parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom 
fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 
3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice 
să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Spitalului de Boli Cronice Calinesti ,cu privire la orice 
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
  Data completării ...................... 
 
 
Operator economic, 
 
             



Formular 2 
          ____________________ 
           (denumirea/numele)            
    

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
(art. 164 din Legea 98/2016) 

 
Subsemnata ______________________________________________________________________, 
reprezentant împuternicit al 
________________________________________________________________________________          
_________________________________________________________________________________________
___,  
                                 (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 
declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals 
în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 
pentru comiterea uneia dintre infracţiunile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, respectiv: 
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul 
penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 
78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările 
ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 
economic a fost condamnat;  
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea nr. 
78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi 
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării 
banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, 
republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 
535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în 
care respectivul operator economic a fost condamnat;  
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor 
Europene din 27 noiembrie 1995.  
De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 
faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de administrare, de conducere sau de 
supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face 
obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016.  
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă, Spitalul de Boli Cronice Calinesti, Arges, are dreptul de a solicita, în scopul verificării 
şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____________________. 
                                                                                 
    Data completării______________________                                  Semnatura ______________________ 
 
 
 

act:126692%2041995922
act:126881%200
act:126692%200
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act:26584%200
act:26584%200
act:26584%2065402587
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act:56971%2063695762
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act:56971%2063697832
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act:329918%2064061055
act:56971%2063697824
act:126692%2041994745
act:126692%2096797768


OPERATOR ECONOMIC                                                                                                                                 Formular 3
                                             
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 

din Legea 98/2016 
Subsemnatul(a)..................................................................................................................................rezentant / 
imputernicit al SC............................................................................................in calitate de ofertant la procedura 
de achizitie directa pentru “- Grup electrogen  capotat, insonorizat, cu pornire automata, tablou AAR (ATS) 
inclus, putere St-by 70kVA, 50 Hz, motorizare diesel ” ,  conform documentatiei si prevederilor caietului de 
sarcini la data de 2861/ 22.06.2020, organizată de Spitalul de Boli Cronice Calinesti Arges, declar pe proprie 
răspundere că: 
  
1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 

consolidat asa cum aceste obligatii sunt definite de art. 165 alin. (1) si art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.  

2. Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situaţii prevazute de art. 167 (1) din Legea 98/2016, 

respectiv:  

a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016; 
b) nu ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;  
c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuţie integritatea; 
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în 
legătură cu procedura în cauză;  
e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;  
f) nu am participat anterioar la pregătirea procedurii de atribuire;  
g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce ne reveneau în cadrul unui contract de 
achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, 
iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte 
sancţiuni comparabile;  
h) nu ne facem vinovați de declarații false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii 
contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi 
selecţie;  
i) nu am încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţinem 
informaţii confidenţiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire și nu 
am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor 
autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire.    
 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 
documente doveditoare de care dispunem. 
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Operator economic, 
………………………......................................... 
                                                          
  Semnătura autorizată................................... 
 
 
 

Formular 4 
 
 

act:1114166%2096798275


     Operator Economic         
………………………………………………………………….. 
 

SCRISOARE DE INAINTARE 
 
 

Catre .................................................................................................... 
                     (denumirea autoritatii contractante şi adresa completa) 
 
 
in atentia membrilor Comisiei de Evaluare 
 
 
 Subscrisa ………………………………………………………………, cu sediul in ………………………………….. nr. ………, bl. 
…….., sc. ……., ap. Avind  CUI ………………………………………………….…, reprezentata prin imputernicit , 
……………………………………………..…………………….. ,avand CNP  ………………………………..……..………….., ca urmare a 
anuntului de publicitate ADV1152992/ 17.06.2020, publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro sectiunea 
Publicitate-Anunturi si pe pagina de internet a Spitalului de Boli Cronice Calinesti – 
www.spitaluldebolicronicecalinesti.com, in vederea achizitionarii “ Grup electrogen  capotat, insonorizat, cu 
pornire automata, tablou AAR (ATS) inclus, putere St-by 70kVA, 50 Hz, motorizare diesel “       - necesare 
Spitalului de Boli Cronice Calinesti – Arges in regim de urgenta, conform documentatiei si prevederilor 
caietului de sarcini aferente perioadelor de derulare a contractului.                                                                                                          
 
1.Oferta care contine propunerea tehnica,propunerea financiara si Documntele achizitiei.                                                                             
2.Documéntele obligatorii care insotesc oferta 
3.Coletul sigilat şi marcat in mod vizibil, continând oferta in original si copie,documentele care insotesc 
oferta.  
 
 In speranta ca, oferta noastra este corespunzatoare şi va satisface toate cerintele, va asiguram de 
intreaga noastra consideratie. 
 
 
Cu deosebit respect, 
 
Data completarii .............................. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Operator economic 
 
…………………………………………………………………………………. 

 
 
 



Formular 4.1. 
 
 

 
DATE DE IDENTIFICARE ALE OFERTANTULUI PRESTATOR 

 
 
Persoana de contact :................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresa :....................................................................................................................................................... 
 
Cod unic de inregistrare sau CIF :............................................ 
 
Numar de inregistrare Registrul Comertului:..................................................... 
 
Numar de telefon:.............................................................................................. 
 
Numar de fax:............................................................... 
 
Cont bancar:........................................................................................................ 
 
Adresa de email valida :....................................................................................... 
 
                                                                                                                 Operator economic :  
                                                                       ................................................................................................. 

 
                                                                                                                                                                                              
 

                              (Semnatura autorizata şi ştampila) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ofertantul.................................................................                                                                         
Formular  5 .............................................. 

Către 
Spitalul de Boli Cronice Călineşti             
 Adresa postala : Str. Dr. Ion Crăciun, Nr. 484,Comuna Calinesti  Județul Argeș                                                                                         
Domnilor, 
1.Examinând documentatia de atribuire,  subsemnatii, reprezentanti / imputerniciti ai ofertantului 
…………………………………….....................…………….................................................... ne oferim sa furnizam si sa 
asiguram punerea in functiune si intruirea personalului, asigurarea service pe perioada de garantie pentru 
Grup electrogen  capotat, insonorizat, cu pornire automata, tablou AAR (ATS) inclus, putere St-by 70kVA, 
50 Hz, motorizare diesel 
Serviciile vor fi prestate de catre ..................................................................................................                               
Pretul unitar al contractului pentru suma  de.................................. 
.............................................................(suma in litere şi in cifre, precum şi moneda ofertei) platibila   dupa 
receptia serviciilor, la care se adauga TVA in valoare de ..................................................... (suma in litere şi in 
cifre, precum şi moneda ofertei). 
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita câştigatoare, sa prestam serviciile solicitate de 
autoritatea contractanta.  
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de  90 ( nouazeci )de zile   
respectiv pâna la data de ....................................  şi ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptata 
oricând inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Am inteles şi consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind câştigatoare, sa  
trecem la inceperea si executarea contractului in conformitate cu prevederile din documentatia de 
atribuire. 
5. Precizam ca: (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
 |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, 
marcat in mod clar „alternativa”/”alta oferta”. 
 |_| nu depunem oferta alternativa. 
6. Pâna la incheierea şi semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu 
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind 
câştigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 
 
 
Data _____/_____/_____ 
_________________________________, in calitate de _____________________,  
 
legal autorizat sa semnez 
    .........................................................                    
 (semnatura) 
                  oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                                                 (denumirea/numele operatorului economic)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Formular 6 
 

PROPUNEREA TEHNICA 
(se completeaza conform caietului de sarcini ) 

 
DENUMIRE  PRESTATOR : ……………...............................................................……………………………………………………,                
prin ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Autoritatea Contractanta : Spitalul de Boli Cronice Calinesti 
Cod de identificare fiscala: 31184060; Adresa: Strada: Dr.ion Craciun, nr. 484; Localitatea: Calinesti; Cod 
NUTS: RO311 Arges; Cod postal:  117210; Tara: Romania; Persoana de contact: CAMELIA EUGENIA SERB; 
Telefon: +40 248545575; Fax: +40 248651280; E-mail: spitalulcalinesti@yahoo.com;                                                                                                                                                                                                    
Adresa internet: (URL) www.spitalulcalinesti.ro;  
 
nr. 2862 / 22.06.2019 
 

                                                                                                                     Aprobat , 
                                                                                                           Manager 

                                                                                                                                               Dr. Serb Camelia Eugenia 
 
 
 
 

E R A T A                                                                                                                                                                                   
Anunt de publicitate : ADV1152992/ 17.06.2020 

 
Obiectul achizitiei: - „Grup electrogen trifazat , automat” 
Titlu: Furnizare, transport, punere in functiune, instruire personal si asigurare service pe perioada de 
garantie pentru Grup electrogen  capotat, insonorizat, cu pornire automata, tablou AAR (ATS) inclus, 
putere St-by 70kVA, 50 Hz, motorizare diesel, conform caiet de sarcini nr. 2861 din 22 iunie 2020. anexat.   

Cod CPV: 31121000-0  « Grupuri electrogene «  
 Se va proceda :  

1. Modificarea caietului de sarcini privind denumirea produsului si a specificatiilor tehnice:  
Astfel se modifica: 
Obiectul de achizitie:  Grup electrogen  capotat, insonorizat, cu pornire automata, tablou AAR (ATS) inclus, 
putere St-by 35 kVA, 50 Hz, motorizare diesel cu Grup electrogen  capotat, insonorizat, cu pornire automata, 
tablou AAR (ATS) inclus, putere St-by 70 kVA, 50 Hz, motorizare diesel. 
Specificatiile tehnice conform caiet de sarcini 2861 /22.06.2020 ; acesta a fost modificat, la cererea 
serviciului administrativ,  in urma evaluarii tehnice efectuata de catre SC PIRO SP SRL, pe baza adresei nr. 
2853 /19.06.2020 
Termenul limita pentru primirea ofertelor se modifica din 24.06.2020 ora 12:00 in 26.06.2020 ora 12:00 
 
 

2. Alte Informatii :                                                                                                                                                                   
– Toate celelalte informatii si documente ramin valabile. 

 
 
 
 
 
 
 
Intocmit,  
Ec. achizitii , 
Melesiandru Mihaela 

 


