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Autoritatea Contractanta : Spitalul de Boli Cronice Calinesti                                                                                                     
CIF : 31184060; Adresa: Strada: Dr.Ion Craciun, nr. 484;  Calinesti , Arges;                                                                             
Telefon: +40 248545575; Fax: +40 248651280;                                                                                                                         
E-mail: spitalulcalinesti@yahoo.com; www.spitalulcalinesti.ro;                                                                                                                                                                                                    
Nr.    6606/15.12.2021                                                                                                Aprobat,                                                                        
                                                                                                                                        Manager,                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                       Dr. Serb Camelia Eugenia                                                                                                                                                                                                                              

 
 

CAIET DE SARCINI 

 

Achizitie directa - Sistem de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu cu confirmare de 

evacuare persoane din incapere 

 

Caietul de sarcini conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât 

potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică și financiară corespunzător cu necesităţile autorităţii 

contractante. Cerinţele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale şi obligatorii. Se acceptă numai ofertele 

care respectă aceste cerințe sau sunt superioare. 

  Legislatia aplicabila:  

a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; 

b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a 

contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru 

organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;  HG 395/2016                                                                                                                                                         

 

1. Informatii despere autoritatea contractanta 

AUTORITATEA CONTACTANTA:    Spitalul de Boli Cronice Calinesti, cu sediul Calinesti, str. Dr. Ion 

Craciun, nr. 484,tel. 0248 545 575, fax: 0248 651 281, cod fiscal: 31184060,reprezentata prin Dr. Camelia 

Serb – manager si Ec. Zevedei Madalina – director financiar contabil , va invita a ne furniza oferta de pret 

pentru achizitia de » Proiectarea si instalarea sistemului de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu cu 

confirmare evacuare persoane din incaperi in caz de necesitate” 

 

2. Contextul realizarii achizitiei  

In urma controlului efectuat de catre ISU Arges in data de 12.02.2021, au fost identificate neconformitati la 

centrala instalatiei de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu (nu asigura supravegherea tuturor 

incaperilor in urma preluarii spatilor de la Spitalul Mioveni),  

3.  Serviciile se vor presta astfel:  

       - la Sediul Spitalului de Boli Cronice Calinesti, situat in Calinesti, str. Dr. Ion Craciun, nr. 484. 

 

      4. Obiectul caietului de sarcini   

      4.1. Obiectul prezentului Caiet de Sarcini il constituie achizitionarea de “Sistem de detectie, 

semnalizare si alarmare la incendiu cu confirmare de evacuare persoane din incapere” 

Anterior începerii execuţiei lucrărilor, executantul (autorizat) are următoarele obligaţii: 

- studierea şi însuşirea documentaţiei tehnice; 

- organizarea de şantier; 

- organizarea echipelor de execuţie a lucrărilor 
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Instalaţiile de avertizare si alarmare la incendiu  se vor executa cu respectarea normativelor şi standardelor 

în vigoare. 

Inainte de începerea lucrului, Executantul trebuie să confirme în scris că toate cerinţele privind spaţiile, 

deschiderile structurale sau  nestructurale pentru accesul echipamentelor sau instalaţiilor, căminele, etc. 

indicate în proiectele de arhitectură sau de alt tip, sunt îndeplinite corespunzător. Oriunde se impune, 

Executantul va  furniza  informatii suplimentare de lucrari structurale necesare. 

În oferta vor fi incluse toate lucrările, echipamentele şi accesoriile acestora, materialele de bază şi auxiliare 

necesare realizării şi punerii în funcţiune a instalaţiilor electrice proiectate, inclusiv cele care nu sunt 

menţionate explicit în lista de cantităţi. 

În oferta făcută se consideră că au fost prevăzute de către Executant toate costurile pentru montarea şi 

manipularea materialelor, a  echipamentelor şi accesoriilor acestora,  în zonele sau spaţiile finale destinate 

pentru acestea.  

Executantul trebuie să cunoască toate datele despre încărcare şi dimensiunile limitative impuse. Poziţiile 

exacte ale echipamentelor trebuie stabilite la faţa locului de către Executant şi trebuie aprobate de 

Dirigintele de şantier (responsabilul cu execuţia lucrărilor de instalaţii electrice), ţinând cont de ultima 

variantă a proiectului de arhitectură si structură, ca şi de cerinţele impuse de alte lucrări. 

 

     4.2. Descrierea activitatiilor prestate si a responsabilitatiilor  

a) prelucreaza procedurile si protocoalele de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale elaborate de 

serviciul/compartimentul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale cu asistentele sefe de sectie 

si raspunde de aplicarea acestora; 

 b) raspunde de implementarea si respectarea precautiunilor standard si specifice la nivelul unitatii sanitare; 

 c) raspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor de tehnica 

aseptica de catre acesta; 

 d) controleaza respectarea circuitelor functionale din spital/sectie; 

 e) verifica starea de curatenie din sectii, respectarea normelor de igiena si controleaza respectarea masurilor 

de asepsie si antisepsie; 

 f) propune directorului economic/financiar-contabil planificarea aprovizionarii cu materiale necesare 

prevenirii infectiilor asociate asistentei medicale, elaborata de sectiile spitalului, cu aprobarea sefului 

serviciului/coordonatorului compartimentului de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale; 

 g) supravegheaza si controleaza activitatea blocului alimentar în aprovizionarea, depozitarea, si distribuirea 

hranei , alimentelor; 

 h) supravegheaza si controleaza calitatea prestatiilor efectuate la spalatorie; 

 i) constata si raporteaza serviciului/compartimentului de prevenire a infectiilor associate asistentei medicale 

si managerului spitalului deficiente de igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare, încalzire) si ia masuri 

pentru remedierea acestora; 

 j) verifica efectuarea corespunzatoare a operatiunilor de curatenie si dezinfectie în sectii; 

 k) coordoneaza si verifica aplicarea masurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infectios si a masurilor 

pentru supravegherea contactilor, în conformitate cu ghidul de izolare elaborat de seful 

serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire a infectiilor asociate îngrijirilor medicale; 

 l) instruieste personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnavirilor si urmareste realizarea acestei 

proceduri; 

 m) semnaleaza directorului medical,medicului sef de sectie cazurile de boli transmisibile pe care le observa 

în rândul personalului; 

 n) instruieste asistentele  asupra masurilor de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale care trebuie 

implementate si respectate de vizitatori si personalul spitalului; 

 o) coordoneaza si verifica respectarea circuitului lenjeriei si al deseurilor infectioase si neinfectioase, 

depozitarea lor si respectarea modului de eliminare a acestora; 
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 p) instruieste asistentele  asupra echipamentului de protectie si comportamentului igienic, precum si asupra 

respectarii normelor de tehnica aseptica si propune masuri disciplinare în cazurile de abateri; 

 q) organizeaza si coordoneaza procesul de elaborare a procedurilor si protocoalelor de prevenire si limitare 

a infectiilor asociate asistentei medicale pe sectii, compartimente , în functie de manevrele si procedurile 

medicale identificate cu risc pentru pacienti, si se asigura de implementarea acestora;                                                                   

r) raspunde de întocmirea si completarea registrului de monitorizare a infectiilor associate asistentei 

medicale pe sectii si pe unitatea sanitara; 

 s) raspunde de întocmirea si completarea registrului de expunere accidentala la produse biologice pe sectii/ 

compartimente; 

 t) organizeaza si raspunde de igienizarea tinutelor de spital pentru întreg personalul implicat în îngrijirea 

pacientilor, în mod gratuit si obligatoriu. 

 

    4.3. Coordonarea lucrărilor 

Executantul trebuie sa aibă ultimele informaţii tehnice, detalii despre modul de desfăşurare a  celorlalte 

lucrări, ultimele planuri de arhitectură şi structură şi trebuie să-şi coordoneze lucrările cu celelalte 

specialităţi. Coordonarea trebuie să fie reflectată în desene de execuţie şi instalarea efectivă 

    

    4.4. Depozitarea materialelor, întreţinerea şantierului 

Executantul trebuie să fie la curent cu spaţiile şi posibilităţile de depozitare disponibile pe şantier şi trebuie 

să organizeze livrarea echipamentelor şi materialelor astfel încât să fie în concordanţă cu planificarea 

construcţiei şi în acelaşi timp cu spaţiile de depozitare alocate pe şantier pentru echipamentele şi materialele 

sale. 

Depozitarea şi manipularea materialelor se va face conform prescripţiilor producătorilor.   

Materialele se vor depozita pe sortimente şi categorii, pe suprafeţe plane, în încăperi amenajate special 

pentru depozitare. Se vor respecta temperaturile maxime şi minime de depozitare indicate de producător. 

Materialele, lucrările finalizate sau nu de pe şantier, vor fi protejate împotriva accesului neautorizat, a 

influenţelor datorate vremii sau a altor factori care pot produce  deteriorarea materialelor sau a lucrărilor 

deja executate. 

La terminarea lucrărilor, Executantul va îndeparta toate ambalajele provizorii şi va curăţa eventualele pete, 

semnalizări sau însemnări făcute în timpul execuţiei, pentru a preda lucrarea gata de funcţionare. 

 

     4.5. Diferenţe, neconcordanţe 

Pentru ofertare va fi studiat proiectul şi vor fi semnalate beneficiarului sau proiectantului orice 

neconcordanţă dintre proiect şi listele cu cantităţi de lucrări sau specificaţii. 

 

    4.6. Întreţinerea în perioada de garanţie 

În perioada de garanţie se va înlocui orice material care se defectează în condiţiile unei utilizări normale. 

Perioada de garanţie va fi stipulată în contractul de execuţie încheiat de executant. 

Pentru intervenţiile în perioada de garanţie va fi stipulat prin contract timpul maxim în care executantul se 

prezintă la beneficiar pentru constatrea problemelor apărute. 

Toate lucrările de reparaţii se vor înscrie în „jurnalul instalatiei” . 

 

   4.7. Instruirea personalului (de exploatare şi întreţinere) al beneficiarului 

Executantul va efectua instruirea personalului de exploatare a instalaţiilor, pentru ca aceştia să fie complet 

familiarizaţi cu operarea şi întreţinerea instalaţiei. Executantul va pune la dispoziţia Dirigintelui de şantier 

(responsabilul cu execuţia lucrărilor de instalaţii electrice) programarea cursului şi a orarului de instruire. 
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    4.8. Informaţii tehnice 

Orice informaţii tehnice necesare vor fi puse de către Executant la dispoziţia responsabilul cu execuţia 

lucrărilor de instalaţii electrice. 

 

    4.9. Desene de execuţie 

Dispunerea în proiect a canalului pvc si cablurilor, etc. nu indica neapărat poziţia exactă pentru execuţie. 

Detaliile de execuţie prezente în proiect au la bază informaţiile din această fază de proiectare. Pentru 

execuţie aceste detalii vor fi verificate şi confruntate cu situaţia reală din teren, urmând ca lucrările să fie 

executate conform acestora, sau, după caz să fie întocmite prin grija executantului alte desene de execuţie. 

Desenele de execuţie se vor baza pe proiectul tehnic dar vor fi completate pentru a corespunde oricăror 

modificări ale construcţiei sau instalaţiilor care ar fi putut avea loc şi pentru orice adaptare datorată 

echipamentelor efectiv oferite. 

 

    4.10. Testarea şi recepţia lucrărilor 

Toate echipamentele vor fi testate. Executantul va asigura toate instrumentele, forţa de muncă şi alte 

facilităţi necesare pentru aceste teste, pe cheltuiala lui. 

După ce lucrările de insatalaţii au fost executate, echipamentele au fost montate şi au fost realizate circuitele 

aferente acestora, Executantul  va efectua testele necesare, în prezenţa Dirigintelui de şantier (responsabilul 

cu execuţia lucrărilor de instalaţii electrice). Defectele  apărute vor fi remediate pentru a obţine cerinţele din 

contract. 

 

    4.11. Manuale de operare şi întreţinere 

 La finalizarea lucrărilor înainte de încheierea procesului verbal de recepţie, Executantul  va pune la 

dispoziţie beneficiarului manualul de operare şi întreţinere şi instrucţiunile tuturor echipamentelor. 

Manualul de operare şi întreţinere va cuprinde, dar nu va fi limitat la: 

- pentru echipamente - manuale de instalare, operare şi întreţinere; 

- programarea lucrărilor de întreţinere recomandate. 

 

     5. Nivelul de performanţă al lucrărilor 

Soluţiile tehnice au fost elaborate cu respectarea cerinţelor esenţiale de calitate prevăzute în Legea  10/1995: 

a) rezistenţă mecanica şi stabilitate 

b) securitate la incendiu 

c) igienă, sănătate şi mediu  

d) siguranţă în exploatare 

e) protecţia împotriva zgomotului 

f) economie de energie şi izolaţie termică 

Execuţia lucrărilor se va face cu respectarea cerinţelor esenţiale de calitate prevăzute în Legea  

10/1995. 

     6. Ordinea de desfăşurare a lucrărilor 

- studierea şi însuşirea documentaţiei tehnice; 

- stabilirea traseelor de canal pvc, a dozelor de aparat, etc; 

- fixarea canalelor pvc, a dozelor de aparat; 

- pozarea cablurilor canal pvc şi execuţia legăturilor în doze; 

- pozarea cablurilor de alimentare în tablourile de distribuţie pentru surse; 

- montarea aparatelor (detectoare, butoane, sirene, etc); 

- execuţia probelor de funcţionare, punerea sub tensiune şi programarea sistemelor. 
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      7.  Materiale. Condiţii de montaj 

Pentru executarea instalaţiilor electrice de securitate din clădire se vor utiliza materiale cu marcaj „CE”. 

Categorii de materiale utilizate: 

      7.1. Canal PVC si doze de conexiuni 

- canal pvc cu diametrul cuprins între 16 şi 20 mm, pentru montaj aparent; 

- elemente prefabricate pentru fixarea canalului pvc; 

- doze cu suport şi capac; 

- doze de conexiuni; 

- canal cablu PVC 16x16mm 

- Cablu ecranat 6x0,22, PVC alb, antiflacara 

      

 7.2. Elementele sistemului de avertizare la incendiu 

Elementele sistemului de detecţie şi alarmare la incendiu vor fi realizate cu elemente avizate EN54 

corespunzator. Toate componentele vor respecta cerinţele minime din caietul de sarcini, sistemul fiind 

adaptat la tipul produselor utilizate. 

        

7.2.1. Centrală analog adresabilă, cu următoarele caracteristici: 

- Centrală de incendiu analog adresabilă;  

- 4 bucle de detecție;  

- max. 127 de elemente adresabile pe fiecare buclă;  

- 1024 zone de detecție;  

- 8 linii de control liber programabile;  

- acumulatori 2x12V/max.17Ah;  

- afișaj LCD cu rezoluția 320x240 pixeli;  

- 17 stări de alarmă;  

         

7.2.2. Detector de fum si temperatura, adresabil, cu următoarele caracteristici: 

- detector de fum si temperatura; 

- curent mic in standby; 

- LED de semnalizare stare; 

- tensiune de alimentare 17-28 Vcc; 

- soclu detectori; 

- conform EN54. 

        

7.2.3. Buton incendiu, adresabil: 

- culoare rosie; 

- montare pe suprafaţă; 

- semnalizare optică prin LED a stării de alarmă; 

- tensiune de alimentare 17-28 Vcc; 

- conform EN54. 

       

7.2.4. Sirene acustice de interior, adresabil: 

- culoare roşie; 

- tensiune de alimentare 17-28 Vcc; 

- conform EN54. 

        

7.2.5. Sirenă opto-acustică de exterior: 

- tensiune de alimentare 27,6 Vcc; 

- curent absorbit în alarmă 1,4 A (max. 2,8 A); 
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- spaţiu pentru acumulator 12V/2,8Ah; 

- grad de protecţie IP34; 

- nivel sunet 103 dBA (3 m); 

       

7.3. Unitate centrala , cu urmatoarele caracteristici: 

- 8 intrari de zona pe placa, extensibila la 192 zone via BUS cu 4 fire 

- Suporta modulele GPRS si GSM (seria PCS), modul IP 150 si apelatorul vocal VDMP3 

- PGM: 32 ( 5 iesiri PGM pe placa), declansare +/-  

 ·254 module extensie · 999 coduri utilizator 

 · 8 partitii  · memorie 3584 evenimente 

 · 999 telecomenzi cu un RTX3 · ceas de timp real cu baterie de backup      

 · schimbare  automata a orei de vara/iarna 

Certificari: CE; EN 50131 grad 3; EN 50130-5 clasa II; EN 17065 SP2; EN 17065 

 

7.3.1 Tastatura Touch Screen cu licenta 

7.3.2. Modul de extensie 8 zone + cutie + traf 

7.3.3. Buton de panica cu retinere, plastic, NO/NC selectabil 

7.3.4. Lampa afisare stare salon 

7.3.5. Acumulator 12V / 7AH 
 

8.Garantii 

8.1. Garanţia de bună execuţie a contractului  

Garantia de buna executie se constituie in cuantum de 3%  din valoarea contractului incheiat,  fara TVA, sub 

forma de instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, 

in perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai tarziu de 5 zile de la data semnarii contractului  

Restituire garantiei de buna executie se va realiza dupa expirarea perioadei de garantie a lucrarii. 

8.2 Perioada de garanţie acordată lucrarii 

Perioada de garanţie acordată lucrarii de către executant este de  12 luni. 

Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţia lucrarii,  efectuate după livrarea, instalarea şi 

testarea acestora la destinaţia finală 
 
              

Intocmit, 
Compartiment Administrativ 

Filip Anca 
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FORMULAR 1 
   
  Operator Economic                                      Inregistrat la sediul  
............................................                                                                                           autoritatii contractante 
     (denumirea/numele)                                                                                                           Nr. ........... / .................. 
Nr……………/…………………………… 
   
 

SCRISOARE DE INAINTARE 
 
 

Catre .................................................................................................... 
    (denumirea autoritatii contractante şi adresa completa) 
 
 
In atentia membrilor Comisiei de Evaluare 
 
 
 
 Subscrisa …………………………………, cu sediul in ………………………………….. nr. ………, bl. …….., sc. ……., ap. ……, CUI 
……………………….., ca urmare anuntului de publicitate  nr. ………………… din data de …………………………….. , publicat pe 

site-ul www.e-licitatie.ro;  www.spitaluldebolicronicecalinesti.com , in vederea atribuirii contractului de  servicii „- 

Sistem de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu cu confirmare de evacuare persoane din 

incapere” pentru Spitalul de Boli Cronice Calinesti , prin prezenta va transmitem alaturat urmatoarele documente: 
- oferta care contine propunerea tehnica,  
- propunerea financiara  

coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continând, in original si intr-un numar de ........ copii documentele mentionate 
anterior . 
 
 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, 
...................... 

(semnatura autorizata) 
 
 
 
 

http://www.e-licitatie.ro/
http://www.spitaluldebolicronicecalinesti.com/
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Formular 1.1. 
Operator Economic                                                                                                                                 

…………………………………………………………… 

 

 

INFORMATII GENERALE 

1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: Fax:                                     E-mail:                                      www. 
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare ................................... 
(numarul inmatriculare/inregistrare, data) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii:   ____________________ (in conformitate cu prevederile din statutul 
propriu) 

6.1. Activitati CAEN pentru care exista  autorizare (se va solicita dupa caz, certificatul constatator conform caruia 
operatorul economic indeplineste conditiile de functionare specifice pentru activitatea CAEN in care se inscrie 

obiectul   de achizitie de servicii de „- Sistem de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu cu 

confirmare de evacuare persoane din incapere” a Spitalului de Boli Cronice Calinesti – Arges. 
Puncte de lucru/Birourile filialelor/sucursalelor locale, (adrese complete, telefon/fax, certificate de 
inmatriculare/inregistrare)  daca este cazul:   
 
1.………………………………………………….                          
2. …………………………………………………         
 
7. Prestatiile de   servicii similar/ Lista principalelor prestari servicii similare celor care fac obiectul achizitiei efectuate 
in ultimii doi ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertei) cu indicarea valorilor, datelor,perioadelor de 
prestare si a principalilor beneficiariari publici sau privati    
 
1. ……..………………..   
2 …………………………..                                                                                                                                                                                                    

 
 
 
Operator economic, 
........................................................................... 
Reprezentant legal, 
Nume Prenume ……………………………………………………. 
(semnatura autorizata) 
 

 

 

Data…………………………..…...   
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FORMULAR 2 
Operator economic 
 _________________ 
 (denumirea/numele) 

DECLARATIE 
privind evitarea conflictului de interese 

( art. 58 - 60 din Legea 98/2016) 
1. Subsemnatul/a…………...............................................................…………, în calitate de 

…………..............................................………….(ofertant), la  , în temeiul art. 58-60 din Legea nr.98/2016 privind 

atribuirea contractelor de achizitie publica, declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea falsului în declaratii, 

urmatoarele: 

   a) niciuna dintre persoanele care detine parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al ofertantului, al 
tertilor sustinatori sau al subcontractantilor propuși și nicio persoana care face parte din consiliul de 
administratie/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului, a tertilor sustinatori ori subcontractantilor 
propuși, nu participa în procesul de verificare/evaluare a ofertelor; 
   b) eu sau tertii sustinatori ori subcontractantii propuşi nu sunt sot/sotie, ruda sau afin, pâna 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 tertii sustinatori ori subcontractanti propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes personal, financiar, 
economic sau de alta natura și nu ne aflam într-o alta situatie de natura sa afecteze independenta şi impartialitatea 
autoritatii contractante, Spitalul de Boli Cronice Calinesti, pe parcursul procesului de evaluare;  
   d) eu sau tertii sustinatori ori subcontractanti propuşi nu avem drept membri în cadrul consiliului de 
administratie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem actionari ori asociati semnificativi, persoane 
care sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al doilea inclusiv ori care se afla în relatii comerciale cu persoane cu 
functii de decizie în cadrul Spitalului de Boli Cronice Calinesti, implicate în procedura de atribuire;  
   e) eu sau tertii sustinatori ori subcontractanti propuşi nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate 
pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al doilea inclusiv ori care se 
afla în relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie în cadrul Spitalului de Boli Cronice Calinesti și care sunt 
implicate în procedura de atribuire.  
2. Subsemnatul/a………….......................................……………….…. declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta 

daca vor interveni modificari în prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a 

contractului de achizitie publica sau, în cazul în care vom fi desemnati câştigatori, pe parcursul derularii contractului 

de achizitie publica. 

3. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg ca autoritatea 

contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii şi confirmarii declaratiilor, situatiilor şi documentelor care 

însotesc oferta, orice informatii suplimentare. 

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa 
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Spitalului de Boli Cronice Calinesti, cu privire la orice aspect tehnic şi 
financiar în legatura cu activitatea noastra. 
   
  Data completarii ...................... 
Operator economic, 
_________________ 
(semnatura autorizata) 
 
Nota 
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si 
finalizarea procedurii de atribuire, sunt cele mentionate in Fisa de date a achizitiei. 
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FORMULAR 3 
 
    OFERTANTUL 
..................…………. 
 denumirea/numele) 
   

Imputernicire 

 
 
Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu sediul in ……………………………..(adresa 
operatorului economic),  inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.…, CIF ………, atribut fiscal ……....., reprezentata 
prin………………………, in calitate de ……………………………….,  
 
Imputernicim prin prezenta pe Dl/Dna………………….……, domiciliat in ……………………………………, identificat cu B.I./C.I. 
seria ……, nr. ………, CNP …………………………., eliberat de ……............................., la data de …………, având functia de 
………………………………………………, sa ne reprezinte la procedura de atribuire ….........................(se va completa cu 
denumirea obiectivului), organizata de...................in scopul atribuirii contractului 
 
In indeplinirea mandatului sau, imputernicitul va avea urmatoarele drepturi şi obligatii: 
 
1. Sa semneze toate actele şi documentele care emana de la subscrisa in legatura cu participarea la prezenta 
procedura; 
2. Sa participe in numele subscrisei la procedura şi sa semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau in 
urma desfaşurarii procedurii. 
3. Sa raspunda solicitarilor de clarificare formulate de catre comisia de evaluare in timpul desfaşurarii procedurii. 
4. Sa depuna in numele subscrisei contestatiile cu privire la procedura. 
 
Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze raspunderea subscrisei cu privire la toate 
actele şi faptele ce decurg din participarea la procedura. 
 
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor 
legislatiei penale privind falsul in declaratii şi sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii Contractante referitoare la 
excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achizitie publica. 
 
Data completarii ............................ 
 
Ofertant, 
........................................................ 
(denumire) 
reprezentata legal prin_____________________ 
(nume si prenume, semnatura autorizata si stampila) 
(Specimenul de semnatura  al  persoanei imputernicite) 
............................................. 
 
Nota: Imputernicirea va fi insotita de o copie dupa actul de identitate al persoanei imputernicite 
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 OPERATOR ECONOMIC                                                                                                                             Formular 4 
 ____________________ 
   (denumirea/numele) 
    

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

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ___________________________________________          
________________________________________________________________________________,  
                                 (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 
declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura şi a sanctiunilor aplicate faptei de fals în acte 
publice, ca în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarâre definitiva a unei instante judecatoreşti, pentru 
comiterea uneia dintre infractiunile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de 
achizitie publica, respectiv: 
a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu 
modificarile şi completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat;  
b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile şi completarile 
ulterioare, şi infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea şi sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile şi completarile ulterioare, sau de 
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  
c) infractiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 181 -185 din Legea nr. 78/2000, 
cu modificarile şi completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat;  
d) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea 
terorismului, cu modificarile şi completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  
e) spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sanctionarea spalarii banilor, 
precum şi pentru instituirea unor masuri de prevenire şi combatere a finantarii terorismului, republicata, cu 
modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuta de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificarile şi 
completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului în care respectivul 
operator economic a fost condamnat;  
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile şi 
completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului în care respectivul 
operator economic a fost condamnat;  
g) frauda, în sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor Europene 
din 27 noiembrie 1995.  
De asemenea, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura şi a sanctiunilor 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 ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg ca autoritatea 
contractanta, Spitalul de Boli Cronice Calinesti, Arges, are dreptul de a solicita, în scopul verificarii şi confirmarii 
declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 
 
 Prezenta declaratie este valabila pâna la data de _____________________. 
                                                                                        
    Data completarii______________________         Semnatura ______________________ 
 
  

act:126692%2041995922
act:126881%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 5 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

DECLARATIE 
privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 165 si 167 

din Legea 98/2016 
Subsemnatul(a)............................................................... reprezentant al SC..............................................................in 

calitate de ofertant la procedura achizitia de “„- Sistem de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu cu 

confirmare de evacuare persoane din incapere”“  Cod CPV : 31625100-4, la data de ............................., 
organizata de Spitalul de Boli Cronice Calinesti Arges, declar pe proprie raspundere ca: 
Nu ne-am încalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor 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.  
Nu ne aflam în oricare dintre urmatoarele situatii prevazute de art. 167 (1) din Legea 98/2016, respectiv:  
a) nu am încalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016; 
b) nu ne aflam în procedura insolventei sau în lichidare, în supraveghere judiciara sau în încetarea activitatii;  
c) nu am comis o abatere profesionala grava care ne pune în discutie integritatea; 
d) nu am încheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei în cadrul sau în legatura 
cu procedura în cauza;  
e) nu ne aflam într-o situatie de conflict de interese în cadrul sau în legatura cu procedura în cauza;  
f) nu am participat anterioar la pregatirea procedurii de atribuire;  
g) nu ne-am încalcat în mod grav sau repetat obligatiile principale ce ne reveneau în cadrul unui contract de achizitii 
publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste 
încalcari au dus la încetarea anticipata a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sanctiuni 
comparabile;  
h) nu ne facem vinovati de declaratii false în continutul informatiilor transmise la solicitarea autoritatii contractante 
în scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selectie;  
i) nu am încercat sa influentam în mod nelegal procesul decizional al autoritatii contractante, sa obtinem informatii 
confidentiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire și nu am furnizat din 
neglijenta informatii eronate care pot avea o influenta semnificativa asupra deciziilor autoritatii contractante privind 
excluderea din procedura de atribuire.    
 
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg ca autoritatea 
contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii şi confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de 
care dispunem. 
Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor 
legislatiei penale privind falsul în declaratii. 
 
Operator economic, 
………………………......................................... 
                                                          
  Semnatura autorizata................................... 
 
 
Data :.............................................. 
 
 

 

 

act:1114166%2096798275
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                     OFERTANT 

...............................................................                                                                                                     Formular 7 
(denumirea/numele ofertant) 

FORMULAR DE OFERTA 
 
 
Catre,   Spitalul de Boli Cronice Calinesti                                                                                                                                                         
Str. Dr. Ion Craciun , Nr. 484, Comuna Calinesti                                                   
Jud.Arges Cod postal: 117195; Tel/Fax:0248 545 575 ; 0248 651 280                                                                                                    
E-mail: spitalulcalinesti@yahoo.com                                                                                    
www.spitaluldebolicronicecalinesti.ro 
 
1. Examinind documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului………………………………………. 
………………………………………………………..... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu 
prevederile si cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa prestam 
..................................................................................... (denumirea serviciului)  cu : 
- Pretul unitar cu TVA  ( (19%)/:....................................................... (suma în litere si în cifre, precum si moneda 
ofertei) 
 
2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile conform caietului de 
sarcini si a clauzelor contractuale, în conditiile  de timp solicitat de autoritatea contractanta.  
3. Ne     angajam     sa     mentinem     aceasta    oferta     valabila     pentru     o     durata de 
................................................................................... luni (durata în litere si cifre)    respectiv pina la data de 
......................................... (ziua/luna/anul) si ea va ramine obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricind înainte 
de expirarea perioadei de valabilitate. 
4. Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind cistigatoare, sa constituim garantia 
de buna executie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 
5. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu comunicarea 
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind cistigatoare, vor constitui un contract 
angajant între noi. 
6. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice oferta primita. 
 
Data……………………….     
 
 
...............................................................................,    (nume, prenume si semnatura),                                                               
                                                                                                
     L.S. 
 
în  calitate  de  ......................................................... reprezentant legal  autorizat  sa  semnez  oferta  pentru  si   
 
în numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
 
 
 
 
 
   
 

mailto:spitalulcalinesti@yahoo.com
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     Operator economic                                                                                                                                    Formular 8 
................………......................                     
(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 
…………………………….(denumirea ofertantului), participant la procedura de atribuire a contractului  pentru achizitia de 

servicii „- Sistem de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu cu confirmare de evacuare persoane 

din incapere” din cadrul Spitalului 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. 

 

 

Data completarii …………  

 

Ofertant 

…………………………… 

(Semnatura autorizata) 

LS 

 
 
 
 
 

 


