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Spitalul de Boli Cronice Călineşti 
Cod fiscal 31184060,                                                                                                                                                                 
Str. Dr. Ion Crăciun, Nr. 484, Calinesti ,Județ Argeș , Romania, 
Tel./Fax: 0248 545 575 / 0248651280, 
E-mail: spitalulcalinesti@yahoo.com www.spitaluldebolicronicecalinesti.ro 

NR. 1941 din 22 aprilie 2021 

          Aprobat, Manager,                                                                                                                                                         
                        Dr. Serb Camelia Eugenia  

 

CAIET DE SARCINI 
”Prestări Servicii de Laborator – analize medicale” 

 
1. Informatii despre contextul care a determinat achiziția serviciilor :                                                                                                                           

Dat fiind profilul spitalului, prestarea serviciilor medicale de analize de laborator este indispensabila spitalului, 

fiind absolut necesar ca, in activitatea lor, medicii spitalului să se poată baza permanent pe o gama amplă de 

teste de laborator, executate cu acuratete, care sa le faciliteze formularea de diagnostice corecte in cel mai 

scurt timp si evaluarea optima a starii de sănatate a tuturor pacientilor.                                                                                 

Lipsa resurselor materiale face intangibila obtinerea de catre spitalul a unei acreditari pentru laborator propriu.       

Pentru buna desfasurare a activitatii medicale si pentru cresterea gradului de ingrijire  si satisfactie a bolnaviilor 

Comitetul Director  a evaluat si a aprobat lista  de analize de laborator estimate a fi lucrate pentru pacientii .                                                                                                      

2. Sursa de finanțare: Bugetul de Stat; Subventii Consiliul Judetean Arges; FNUASS ; 

3. Obiectul contractului: Achizitia de servicii de analize medicale de laborator , de la  un laborator  acreditat 
specializat  si competitiv .                                                                                                                                                         
Structura si Volum analizelor  solicitate ce sunt specificate in Anexa nr.1. face parte integrantă din caietul de 
sarcini.  
Cod CPV: 85145000-7 Servicii prestate de laboratoare medicale 

4. Valore estimatimată contract:         

Specificatii ,   caracteristici  speciale  
,tehnice 

u.m. Cant.       
Nr.   
luni 

Pret 
unitar  
fara 
T.V.A  

Pret 
unitar cu 
TVA  

Valoare 
estimată 
fără TVA 

Valoare 
estimată  
cu T.V.A  

 Servicii de analize medicale de laborator  
4 luni -   1 mai 2021-31 august 2021  .  

buc. 4 18.554,00 22.079,26 74.216,00 88.317 

 Servicii de analize medicale de laborator  
4 luni -   1 septembrie 2021-31 
decembrie 2021  .  

buc. 4 18.554,00 22.079,26 74.216,00 88.317 

Total  Servicii de analize medicale de 
laborator  -   1 mai 2021-31 decembrie 
2021  .  

        148.432,00 176.634 

 Servicii de analize medicale de laborator 
pentru o perioada de maxim 4 luni                                                       
1 ianuarie 2022 -30 aprilie 2022 și/sau 
pînă la aprobarea BVC /2022.  

buc. 4 18.854,00 22.080,40 75.416,00 88.322 
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Cresterea valorii totale a contractului poate interveni dacă modificarea nu afectează caracterul general al 
contractului ;  modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care 
acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă; 
Potrivit art.221 din Leg. 98/2016   contractele de achiziție publică/Acordurile- cadru  vor putea fi modificate, 
fără organizarea unei noi proceduri de atribuire,  atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele 
condiții: 
(i) devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor produse, servicii sau lucrări suplimentare 
care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia; 
(ii) schimbarea contractantului este imposibilă; 
(iii) orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea produselor/serviciilor/lucrărilor suplimentare 
nu va depăși 50% din valoarea contractului initial.                 
 
5. Procedura achiziției :  procedură simplificată proprie, conform documentatiei de atribuire publicate  pe site 

SICAP  www.e-licitatie.ro si www.spitaluldebolicronicecalinesti.com la sectiunea achizitii.                                                      

Serviciile sunt incluse în Anexa nr. 2 al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările 

ulterioare. Procedura proprie ca modalitate de achiziţie este reglementată de prevederile art. 68 alin (2) litera 

b)din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.Valoarea estimată fără TVA, trebuie să fie mai mică decât 

pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit.d) din Legea 98/2016 şi anume 3 376 500,00 lei .  

6. Criteriul de atribuire:                                                                                                                                                                

Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic in conformitate cu dispozitiile 

art.187 alin. (3) din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice, se va aplica criteriul de atribuire “pretul cel mai 

scazut”. 

 - Achizitia de servicii sociale si alte servicii speifice prevazute de anexa nr.2 la Leg. Nr.98/2016 privind Achizitiile 
Publice cu valoarea estimata mai mica decat pragul prevazut la art. 7 alin.1 lit. c din Lg 98/2016., conform. art. 
101 alin. 2 din HG 395/2016. 
 Prețul cel mai scăzut / pachet lunar analize de laborator estimat conform anexei nr.1;                                                                                                       
Comisia de evaluare  va constata existenta si valabilitatea documentelor solicitate de spital; Ofertele care nu 
sunt complete vor fi respinse;                                                                                                                   
7. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile,  ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabila pe toata 

perioada de valabilitate prevazuta. Nu se accepta depunerea de oferte alternative.                                                                                                                                    

8. Descrierea achiziţiei publice:                                                                                                                                                   

Serviciile vor fi prestate conform specificațiilor din prezentul caiet de sarcini și a legislației specifice .                                                              

În acest sens a fost stabilită  lista analizelor de laborator , respectiv s-a estimat volumul mediu lunar care să 

facă obiectul prezentei achizitii.                                                                                                                                              

Prezentul caiet de sarcini este parte a documentatiei de atribuire a  achizitiei  ce are ca scop  respectarea 

specificatiilor minime obligatorii solicitate.                                                                                                                               

Spitalul va incheia un  contract de prestari servicii de analize de laborator prin care prestatorul se va obliga sa 

presteze serviciile in conformitate cu obligatiile asumate prin contract.                                                                                       

8.1.Durata prestării serviciilor:                                                                                                                                           

  Contractarea se va face in functie de fondurile disponibile , contractul intra in vigoare la data de 

01.05.2021  initial va fi incheiat pentru  4luni  cu posibilitatea de prelungire automata pina la data de 31 

dec.2021 pe masura disponibilizarii resurselor financiare și cu posibilitatea de prelungire in anul urmator 

2022 pina la aprobarea BVC-ului numai prin act aditional , dar nu mai mult de 4  luni  ( ianuarie – aprilie 

2022) fara modificarea majorarea  pretului unitar . 
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1. Perioada 1 mai 2021 – 31 august 2021 – 4 luni                                                                                                                        

2. Perioada 1 septembrie 2021 – 31 decembrie 2021 – 4 luni.                                                                                                                                                                

3. Perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2022 - 4 luni . 

8.2. Condiții de recepție a serviciilor și modalități de plată:                                                                                     

Facturarea se va face lunar iar aceasta va fi însoțită de justificarea serviciilor de laborator efectuate,respectiv 

anexa cu analizele lucrate pe pacient  în luna de facturare și însușite  de ambele părți contractante.                              

În factură la rubrica descrierea serviciilor se va înscrie c/v servicii de laborator prestate pentru luna……. 

conform anexei (specificarea analizelor lucrate in luna  de plata ) în baza contractului de servicii nr……din data 

…….…….   / actuli additional nr…….din data……………                                                                                                                                                               

Plata serviciilor prestate se va realiza în termen de 60 de zile de zile de la data înregistrării facturii, emisă  în 

maxim 5 zile lucrătoare din luna următoare în contul deschis la Trezoreria Topoloveni cod IBAN 

RO45TREZ24F660601200130X .                                                                                                                       

8.3. Condiții de executare a contractului :                                                                                                                                      
1. Laboratorul pune la dispozitia spitalului materialele sanitare necesare recoltarii care se vor efectua de catre 
personalul spitalului. Toate recipientele folosite pentru recoltarea probelor de analiză vor fi asigurate și 
suportate de către ofertantul câștigător. 
1.1.Recoltarea se va face pina la ora 9.00 , de luni pina vineri. 
1.2. Probele biologice constatate neconforme vor fi comunicate imediat spitalului prin e-mailsau telefonic. 
2.1. Predarea primirea probelor se face pe baza unui registru special. 
2.2. Transportul probelor de la spital la sediul prestatorului va fi asigurat zilnic de prestator, de la ora 9 pana la 
ora 9:15, de luni pana vineri. Ofertantul asigură transportul probelor în condiții optime. 
2.3.Ofertantul va elibera rezultatele analizelor de laborator  uzuale in maxim 24 de ore de la ridicarea probelor , 
pentru analizele de biochimie si hematologie si intre 48 de ore si max 72 de ore, pentru analizele de imunologie 
si microbiologie, in functie de metoda de lucru. 
2.4. Rezultatele vor fi trimise de catre ofertant la beneficiar in sistem electronic ,rezultatele sa poata fi 
viziualizate online de catre sectiile spitalului. 
2.5. Rezultatele cu valori critice comunicate imediat prin orice canal de comunicare al spitalului. Rezultatele se 
vor primi pe suport de hartie, cu semnaturile autorizate efectuarii si validarii rezultatelor, a doua zi, de la 
ridicarea probelor. 
La termenul de eliberare a rezultatelor se va tine cont de tehnologia specifica de lucru.                                            
Ofertantul asigură o bună comunicare cu laboratorul solicitant în privința derulării colaborării cu acesta 
(disponibilitate pentru explicații, interpretări etc.); 
3. Ofertantul trebuie sa faca dovada privind dotarile si capacitatea echipamentelor sa respecte intocmai 
Ordinul  MS 1301/2007 pentru aprobarea Normelor privind functionarea laboratoarelor de analize medicale 
Publicat in Monitorul Oficial 617 din 6 septembrie 2007 (M. Of. 617/2007) impreuna cu modificariile si 
completariile ulterioare. 
4.Ofertantul trebuie sa prezinte dovada aplicarii standardelor de calitate: Acreditare RENAR conform SR EN ISO 
15189:2007 - pentru analizele de rutina, analizele de urgenta și toate analizele decontate CNAS. 
Ofertantul va sta la dispoziția achizitorului în cazul orcărei solicitări pentru încheierea unui contract pentru 
toate analize solicitate prin prezentul caiet de sarcini .                                                                                     
Cresterea valorii totale a contractului poate interveni dacă modificarea nu afectează caracterul general al 
contractului ;  modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care 
acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă; 
Potrivit art.221 din Leg. 98/2016   contractele de achiziție publică/Acordurile- cadru  vor putea fi modificate, 
fără organizarea unei noi proceduri de atribuire,  atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele 
condiții: 
(i) devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor produse, servicii sau lucrări suplimentare 
care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia; 
(ii) schimbarea contractantului este imposibilă; 
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(iii) orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea produselor/serviciilor/lucrărilor suplimentare 
nu va depăși 50% din valoarea contractului initial.                 
Ulterior în funcție de necesități spitalului se vor putea adăuga suplimentar analize prin incheierea de act 
aditional.  
 
9.Cerințe pentru ofertanți:  
9.1. Cerinte obligatorii :  
Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) 
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte domeniul de activitate al 
ofertantului- valabil la data deschiderii ofertelor.   
- Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de 
supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau 
control in cadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul ONRC/actul constitutiv;                                                                                                                                                                     
Ofertantul trebuie sa fac adovada unei experiente de cel putin 10 de ani in domeniul solicitat.                                                                                      
Ofertantul trebuie sa prezinte dovada aplicării:                                                                                                                            
-  Ordinului nr.1301/2007pentru aprobarea normelor privind autorizarea si functionarea laboratoarelor care 
efectueaza analize medicale 
- Acreditare RENAR conform SR EN ISO 15189:2013 - pentru analizele de rutină, analizele de urgență și toate 
analizele decontate CNAS.  
- Autorizatie sanitara de functionare pentru activitatea desfasurata 
- Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilaje, echipamente, mijloace de transport, alte 
mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului; buletine de 
verificare ale analizoarelor din dotare in termen de valabilitate 
- Rapoarte de control extern de calitate (ultimele 12 luni) 
- Declaratie pe propria raspundere care contine informatii privind numarul mediu al personalului angajat, 
personal de specialitate , numarul si pregatirea persoanelor responsabile direct pentru indeplinirea 
contractului.     
Ofertantul trebuie sa faca dovada privind dotarile si capacitatea echipamentelor sa respecte intocmai Ordinul  
MS 1301/2007 pentru aprobarea Normelor privind functionarea laboratoarelor de analize medicale Publicat in 
Monitorul Oficial 617 din 6 septembrie 2007 (M. Of. 617/2007) impreuna cu modificariile si completariile 
ulterioare.  
Mod de prezentare original sau copie certificate „conform cu originalul” – (semnata si stampilata)..                                                                                                                                                                                          
              In cazul unei asocieri , aceste declaratii si certificate trebuie sa fie prezentate de catre fiecare asociat. 
             Ofertantul  Nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 
privind achizitiile publice. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice atrage exluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de 
achizitie publica.  
Neincadrarea in art.58  -  60 din Legea 98/2016- persoane cu functii de decizie (  Dr. Serb Camelia Eugenia – 
Manager ,Dr. Herman  Hihaela- Director Medical, Ec Gheorghe Florina – Director financiar contabil,   Dr. 
Dulgeac Irina Alexandra-medic , Dr. Sarboiu Raluca Maria-Medic, Dr. Elefterescu Venera-Elena-medic, Tita 
Loredana- Asistenta Sefa,As. Carstea Gabriela – As.med. SPCIN ,Ec.Huzui Paraschiva - Ec.Achizitii, Ec. 
Melesiandru Mihaela – Ec.achizitii, Mitulescu Pompilia Ec. M.C.S.S ).                                                       
 Documentele  , formularele achiziției :  
Formularul 1 Declaratie privind evitarea conflictului de interese( art. 58 - 60 din Legea 98/2016)                          
Formularul 2: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.164 din LEGEA 98/2016 privind 
achizitiile publice                                                                                                                                                                          
Formularul 3: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 din Legea nr.98/2016 
privind achizitiile publice                                                                                                                                                       
Formularul 4: Formular oferta tehnica                                                                                                                                
Formularul 5 : Formular oferta financiara 
Declaratie privind respectarea obligațiilor referitoare la condițiile de muncă si protecția muncii ; Formular DUAE 
editabil.  
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10. Modul de prezentare a ofertei: Ofertantul va depune documentele menționate  mai sus electronic/fizic. 
Propunerea financiară și tehnică conform cerințelor.                                                                                                       
Moneda in care se transmite oferta: RON . Limba in care se redactează oferta: Limba română.                        
10.1.Clarificari : orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la documentatia de 
atribuire cu cel putin 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.                                                                                              
10.2.  Raspuns clarificari : autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde oricarei solicitari de clarificare 
in maxim 2 zile de la data solicitarii din partea operatoriilor economici.       
10.3. Garanții :  
Garantia pentru participare (conf. art.35;36;37/HG395/2016) depusa cu oferta la procedura de atribuire a 
contractului de achizitie publica  va fi  2% din valoarea estimata a contractului.                                                                                                                      
Garantia de participare trebuie sa fie valabila cel putin pe toata perioada de valabilitate a ofertei, respectiv  60 
zile.                                                                                                                                                                                                  
Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Garantia pentru participare se poate realiza prin virament 
bancar în contul  Spitalul de Boli Cronice Calinesti, codul fiscal este 31184060 , respectiv codul IBAN nr. 
RO77TREZ0515006XXX001136 deschis la Trezoreria Topoloveni;                                                                                                                                                                                                                                           
Prestatorul poartă răspunderea conformității si confidețialității analizelor lucrate , precum și a respectării 
legislației specific serviciului prestart. 
 
Comp. achizitii publice si aprovizionare,                                                                            Avizat  
Ec. Achizitii, Huzui Paraschiva                                                                                                Director medical, 

                                                                                                                                 Dr. Herman Mihaela                                                                   
 
 
 
Spitalul de Boli Cronice Călinești                                                                                                    Anexanr.1. 
 
Analize de Laborator Structură si Volum 
Nr. 
crt. 

Cod 
analiza 

Denumire analiza Cantitate 
medie 
lunara 

2 2,6001 Hemoleucograma completa 70 

3 2,604 VSH 68 

4 26101 INR 50 

5 26101 Timp Quik 42 

6 26102 APTT 42 

7 26103 Fibrinogenemie 50 

8 21002 Proteine totale serice 40 

9 21011 Uree Serica 70 

10 21012 Acid uric seric 70 

11 21014 Creatinina serica 70 

12 2,1015 Bilirubina totala 42 

13 2,1016 Bilirubina directa 40 

14 2,102 Glicemie 70 

15 2,103 Colesterol seric total 70 

17 2,103 HDL colesterol 30 

18 2,1031 LDL colesterol 70 

19 2,1031 Trigliceride serice 70 

20 2,104 Alanin aminotransferaza (TGP) 70 

21 2,104 Aspartat aminotransferaza (TGO) 70 

22 2,1041 Gama GT 70 

23 2,1041 Fosfaza alcalina 70 

24 210500 Sodiu seric 50 

25 210501 Potasiu Seric 50 

26 210503 Calciu seric total 50 

27 210504 Calciu ionic  seric 50 

28 210505 Magneziemie 50 

29 210506 Sideremie 60 
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30 22600 Examen complet de urina (sumar + sediment) 70 

31 22604 Dozare proteine urinare 50 

32 22612 Microalbuminuria 20 

33 2E+06 AgHBs 20 

34 2E+06 Anticorpi Anti HCV 20 

35 240203 Antigen Helicobacter Pylori 30 

36 240053 Proteina C reactiva 70 

38 2,4314 PSA 50 

39 2,3025 Exudat faringian (cultura) – cultura si identificare bacteriana 20 

40 23100 Urocultura examen microscopic nativ si colorat cultura si identificare bacteriana 60 

41 23062 Coprocultuexamen microscopic nativ si colorat,cultura si identificare bacteriana 20 

42 25100 Examen coproparazitologic (3 probe ) 60 

43 22701 Depistare hemoragii oculte 50 

44 25032 Examen bacteriologic din colectie purulenta examen microscopic nativ si colorat,cultura si 
identificare bacteriana 

42 

45   Antibiograma 60 

46 RT PCR COVID - 19 20 

47 CLIA antigen SARS CoV-2(COVID-19)  catitativ- chemiluminișcență 20 
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  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 

OFERTANT , la procedura de achizitie proprie simplificata  „servicii de analize medicale de laborator“ , 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 Eugenia – Manager ,Dr. Herman  Hihaela- Director Medical, Ec Gheorghe Florina – 
Director financiar contabil,   Dr. Dulgeac Irina Alexandra-medic , Dr. Sarboiu Raluca Maria-Medic,  Tita Loredana- 
Asistenta Sefa,As. Carstea Gabriela – As.med. SPCIN ,Ec.Huzui Paraschiva - Ec.Achizitii, Ec. Melesiandru Mihaela 
– Ec.achizitii, Mitulescu Pompilia Ec. M.C.S.S. 
   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, 
_________________ 
(semnatura autorizată) 
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          OPERATOR ECONOMIC                                                                                                    Formular 2 
          ____________________ 
           (denumirea/numele) 
    

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

 
Subsemnatul, 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
act:126692%200
act:126692%2041995383
act:126692%2041995418
act:126881%200
act:26584%2065401735
act:26584%2023439113
act:26584%200
act:26584%2065402587
act:26584%2065402602
act:56971%2063695715
act:56971%2063695762
act:56971%2063697829
act:56971%2063697832
act:56971%200
act:329918%2064061055
act:56971%2063697824
act:126692%2041994745
act:126692%2096797768
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    OPERATOR ECONOMIC                                                                                                 Formular 3 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

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

din Legea 98/2016 
Subsemnatul(a).......................................................................................................... reprezentant al 
.................................................................................................................................in calitate de ofertant la 
procedura de achizitie simplificata proprie pentru  achizitia  „ servicii de analize medicale de laborator  “  
conform documentatiei si prevederilor caietului de sarcini, 
la data de ..................................., 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................................... 
 
 
Data :.............................................. 
 
 
 

act:1114166%2096798275
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Formular 4 

................………......................                     
  (denumirea si datele ofertantului) 
 
 
DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGATIILOR REFERITOARE                                                                                                    
LA CONDITIILE DE MUNCA SI PROTECTIA MUNCII 
 
Subsemnat(ul)/a 
…………………………………………………………………………………………………….………………………….………….(nume si prenume in 
clar a persoanei autorizate)  reprezentant legal al 
…………………………………………………………………….…………………………………………..………………………………………., participant 
la procedura de atribuire a contractului  pentru achizitia servicii de analize medicale de laborator pentru Spitalul 
de Boli Cronice Calinesti – Arges. 
Declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals în declaratii, urmatoarele: 
-la intocmirea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectia muncii;  
-pe parcursul indeplinirii contractului se vor  respecta regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de 
protectia muncii, in vigoare la nivel national , pentru tot personalul angajat în executia contractului. 
- pentru incheierea si  indeplinirea conditiilor specfice  contractului se vor  respecta regulile obligatorii 
referitoare  la prevederiile Hotărârîrii  nr. 1169/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 
355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor 
 
 
Data completarii …………  
 
Ofertant 
…………………………… 
(Semnatura autorizata) 
LS 
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FORMULAR 5 

FORMULAR DE OFERTA FINANCIARA 

Denumire operator economic  

Catre Spitalul de Boli Cronice Calinesti 

Examinind documentatia de atribuire, subsemnatul ........................................., (numele reprezentantului legal), 
reprezentant a ofertantului .............................................................................. (denumirea ofertantului), 
participant la procedura pentru atribuirea contractului, avind ca obiect achizitia de servicii de analize medicale 
de laborator ,  organizata de Spitalul de Boli Cronice Calinesti , ne oferim ca, in conformitate cu prevederile și 
cerintele cuprinse in documentatia de atribuire, sa furnizam serviciile de analize medicale la preturile din 
tabelul de mai jos, pentru care se depune oferta. 

 

1.Categoria de analize :  Serviciile furnizate oferite  in sistem de decontare cu CNAS  si contra cost. 
Lista A - analize cu preturi impuse  de Casa de asigurari de sanatate 
Lista B analize cu preturi neimpuse de Casa de asigurari de sanatate 
Format : Preturi in lei cu doua zecimale 

nr. 
crt. 

Cod 
analiza 

Denumire analiza Pret 
Unitar 
fara 
TVA 

Cantitate 
lunara 

Valoare 
totala 
fara TVA 

Valoare 
totala cu 
TVA 

1 2 3 4 5 6=4X5 7=6x119% 

 
Nota* Pe parcursul derularii contractului  se pot solicita analize speciale, care nu se regasesc in Caietul de 
sarcini, fiind imprevizibile in momentul intocmirii acestuia.  Acestea pot fi solicitate si conta-cost .         

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ciștigatoare, sa furnizam serviciile in conformitate cu 
cerintele caietului de sarcini.  

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pana la data de ............................. (minim 90 zile de la data 
limita de depunere a ofertei) și ea va ramine obligatorie pentru noi și poate fi acceptata oricind inainte de expirarea 
perioadei de valabilitate. 

4. Alaturi de oferta de baza nu depunem oferta alternativa. 

5. Pana la incheierea și semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea 
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita ciștigatoare, vor constitui un contract angajant 
intre noi. 

Ofertant - numele reprezentantului legal, in clar  

Semnatura autorizata și stampila  

Data completarii  
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FORMULAR 6 

OFERTA TEHNICA  

Denumire operator economic 
 

Catre Spitalul de Boli Cronice Calinesti 

Examinind documentatia de atribuire, subsemnatul ........................................., (numele reprezentantului legal), 

reprezentant a ofertantului .............................................................................. (denumirea ofertantului), 

participant la procedura pentru atribuirea contractului , avind ca obiect achizitia  de servicii de analize medicale 

de laborator ,  organizata de Spitalul de Boli Cronice Calinesti, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si 

cerintele cuprinse in documentatia de atribuire, sa furnizam produsele in conformitate cu solicitarile din Caietul 

de sarcini, astfel: 

Categoria 
Nr. 
crt 

Denumire amaliza UM 
Timpul de executie a 
analizei de rutina 

Timpul de executie a 
analizei de urgenta 

Biochimie, 
immunologie 

etc 
 ... 

     

 
1 ... 

   

 
... ... 

   

 
n. ....... 

   

Cerinta din caietul de sarcini 
Indeplinit 
da /nu 

Modul de indeplinire Referinte 

1. Laboratorul pune la dispozitia spitalului 
materialele sanitare necesare recoltarii care se 
vor efectua de catre personalul spitalului. 
1.1.Recoltarea se va face pina la ora 9.00 , de 
luni pina vineri.  
1.2. Probele biologice constatate neconforme 
vor fi comunicate imediat spitalului prin e-
mailsau telefonic. 

   

2.1. Predarea primirea probelor se face pe 
baza unui registru special. 
2.2. Transportul probelor de la spital la sediul 
prestatorului va fi asigurat zilnic de prestator, 
de la ora 9 pana la ora 9:15, de luni pana 
vineri.  
2.3.Ofertantul va elibera rezultatele analizelor 
de laborator  uzuale in maxim 24 de ore de la 
ridicarea probelor , pentru analizele de 
biochimie si hematologie si intre 48 de ore si 
max 72 de ore, pentru analizele de imunologie 
si microbiologie, in functie de metoda de 
lucru. 
2.4. Rezultatele vor fi trimise de catre ofertant 
la beneficiar in sistem electronic ,rezultatele sa 
poata fi viziualizate online de catre sectiile 
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spitalului. 
2.5. Rezultatele cu valori critice comunicate 
imediat prin orice canal de comunicare al 
spitalului.                                                     
Rezultatele se vor primi pe suport de hartie, cu 
semnaturile autorizate efectuarii si validarii 
rezultatelor, a doua zi, de la ridicarea 
probelor.  
La termenul de eliberare a rezultatelor se va 
tine cont de tehnologia specifica de lucru. 

3. Ofertantul trebuie sa faca dovada privind 
dotarile si capacitatea echipamentelor sa 
respecte intocmai Ordinul  MS 1301/2007 
pentru aprobarea Normelor privind 
functionarea laboratoarelor de analize 
medicale Publicat in Monitorul Oficial 617 din 
6 septembrie 2007 (M. Of. 617/2007) 
impreuna cu modificariile si completariile 
ulterioare. 

   

4.Ofertantul trebuie sa prezinte dovada 
aplicarii standardelor de calitate:                               
Acreditare RENAR conform SR EN ISO 
15189:2007 - pentru analizele de rutina, 
analizele de urgenta și toate analizele 
decontate CNAS. 

   

5. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita cistigatoare, sa furnizam serviciile in conformitate 
cu cerintele caietului de sarcini. 

6. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pina la data de ............................. (minim 60 zile de la data 
limita de depunere a ofertei) și ea va ramine obligatorie pentru noi și poate fi acceptata oricind inainte de 
expirarea perioadei de valabilitate. 

7. Alaturi de oferta de baza nu depunem oferta alternativa. 

8. Pina la incheierea și semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea 
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita ciștigatoare, vor constitui un contract 
angajant intre noi. 

Ofertant - numele reprezentantului legal, in clar  

Semnatura autorizata și stampila  

Data completarii  

 

 


