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PRIMĂRIA 

MUNICIPIULUI 

SĂCELE 

 

 SPITALUL MUNICIPAL SACELE 

 Strada Oituz nr. 54, Municipiul Săcele, 

 Județul Brașov, cod 505600, CUI 4317665 

 Telefon/ fax:  secretariat +4 0368 404 752, 

 Registratură/ programări +4 0368 005 356. 

 e-mail: secretariat@spitalulmunicipalsacele.ro 

 web: www.spitalulmunicipalsacele.ro 

 

 
200934/B/0001/UK/Ro 

 

 

           

Nr. 1094/26.03.2021                                                                                    APROBAT, 

          MANAGER 

                   Ec. Pirvan Rodica 

 

 

Strategia de contractare 

Conf. prevederilor  art. 9 alin. 2 din HG nr. 395/2016 

CODURI CPV : 

 

 

 

 

 

 

 

33651400-2 –Antivirale pentru uz sistemic.           

33698000-9 - Produse pentru uz clinic (Rev.2)                

. 
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I. 

Prin referatul de necesitate aprobate de Manager Ec. Pirvan Rodica se solicita 

compartimentului achizitii sa asigure achizitia de Medicamente -  FAVIPIRAVIR, cpr, 200 mg   

ANAKINRA 150MG/ML 7 seringi/cut , destinate combaterii  prevenirii COVID 19 si desfasurarii 

in bune conditii a actului medical .  

Sursa de finantare: Fonduri bugetare ,FUNASS 

  

II.  

Estimam (conf. cu art. 2 alin 5 lit c din HG 395 si art. 16 din Legea 98/2016) ca 

valoarea totala a acordului cadru se exprima astfel: 

Nr. 

crt. 
Denumire 

 

 

UM 

Cant 

Minima/ 

luna 

 

Cant 

Maxima/ 

luna 

Valoare 

unitara 

estimata 

maxima 

FARA 

TVA/ 

luna  

Valoare totala  

estimata maxima 

FARA TVA / 3 luni 

1 
Favipinavir 

cpr.200mg   

cut 
1 

250 95500 
286500 

 Total Lot 1     286500 

2 
Anakinra 

150mg/ml  

 

cut 
1 

 

250 

 

220000 
660000 

 Total Lot 2     660000 

 

           

 

Valoarea estimata a fost determinata conf. art. 2 alin 5 lit c din HG 395 si art. 16 din 

Legea 98/2016, tinand cont de ofertele primite de autoritatea contractanta, de preturile 

de piata actualizate,  

 

Avand in vedere ca pragul valoric al achizitiilor care se vor realiza in anul 2021, depaseste pe 

cel prevazut la art. 7 alin 1 lit b de 649.895 lei fara TVA din Legea nr.98/2016, propunem 

initierea unei proceduri de negociere fara publicare prealabila de anunt conf. Art. 104 alin.1 

lit.C Legea 98/2016 pentru incheierea unui acord cadru de furnizare pe o perioada de 3 luni. 
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III. 

Procedura se va finaliza prin incheierea unui acord cadru de furnizare.  

 

Termenul de plata utilizat este de pana 60 de zile. Mecanismele de plata si penalitatile sunt 

mentionate ca si clauze in modelul de contract subsecvent atasat. 

Termenul de livrare stabilit de autoritatea contractanta este de maxim 3 zile de la transmiterea 

comenzii si semnarii contractului subsecvent. Daca oferta depaseste acest termen, va fi 

respinsa de autoritatea contractanta. Nerespectarea termenului de livrare va atrage, dupa sine 

penalitati pe care le va suporta ofertantul, conform contractului ce se va incheia. 

Livrarea se va face la sediul beneficiarului din  Str. Oituz nr.54 , Mun. Sacele Jud. Brasov. 

Receptia se va face la sediul beneficiarului din Str. Oituz nr.54 , Mun. Sacele Jud. Brasov, de 

catre reprezentantii imputerniciti ai achizitorului si ai furnizorului, pe baza documentelor 

legale (factura fiscala, certificat de calitate, declaratie de conformitate in limba romana sau 

engleza), intocmindu-se in acest sens un proces-verbal de receptie, instalare, punere in 

functiune si instruire.   

In ofertă se va preciza exact garantia pe care o acorda ofertantul produselor.  

Daca vreunul din produsele receptionate nu corespund parametrilor calitativi prevazuti in 

certificatele de calitate, achizitorul are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia de a 

inlocui produsele refuzate, fara a modifica pretul contractului, sau sa returneze suma incasata. 

Orice deteriorare a produselor in timpul transportului cade in sarcina furnizorului. 

Termenul de inlocuire a produselor neconforme trebuie sa fie de maximum 14 zile de la 

notificarea scrisa a neconformitatii sesizate de catre autoritatea contractanta, indiferent cand 

aceasta neconformitate este constatata de ea, chiar dupa receptia cantitativa, insa cu conditia 

sa nu se fi depasit perioada de garantie acordata a produselor. Daca oferta depaseste acest 

termen, va fi respinsa de autoritatea contractanta. 

Au fost stabilite mecanismele de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul 

acestuia, măsuri de gestionare a acestora, stabilirea penalităţilor pentru neîndeplinirea sau 

îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor contractuale conform modelului de contract, ce face 

parte integranta din documentatia de atribuire. 

Plata pretului contractului de achizitie publica se va face in urmatoarele conditii: - in termen 

de maxim 60 de zile calendaristice de la data semnarii procesului verbal de receptie, instalare, 

punere in functiune si instruire, în conditiile emiterii facturii de catre furnizor. 

Nerespectarea obligatiilor asumate prin contract de catre una dintre parti da dreptul partii 

lezate de a cere rezilierea contractului de furnizare si de a pretinde plata de daune-interese.  

Autoritatea contractanta şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale 

amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul 

sau în legătură cu îndeplinirea contractului. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative 

neoficiale autoritatea contractanta şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o 

divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele 

judecătoreşti din Jud.Brasov. 

Contractul de achizitie publica va fi cu clauza suspensiva pana la semnarea cererii de finantare 

pentru alocarea fondurilor europene. 
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IV.  

CRITERIILE DE CALIFICARE 

   Criteriile de calificare au ca scop demonstrarea potenţialului tehnic, financiar şi 

organizatoric al fiecărui operator economic participant la procedură, potenţial care trebuie să 

reflecte posibilitatea concretă a acestuia de a îndeplini contractul şi de a rezolva eventualele 

dificultăţi legate de îndeplinirea acestuia, în cazul în care oferta sa va fi declarată câştigătoare. 

Autoritatea contractantă nu are dreptul de a restricţiona participarea la procedura de atribuire 

a contractului de achiziţie publică prin introducerea unor criteriile minime de calificare, care: 

a)nu prezintă relevanţă în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie publică 

ce urmează să fie atribuit; 

b)sunt disproporţionate în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie publică 

ce urmează a fi atribuit. 

Autoritatea contractantă are dreptul de a impune ca cerinţă minimă de calificare, în raport cu 

situaţia economică şi financiară a ofertanţilor/candidaţilor, un anumit nivel al unor indicatori 

economici sau financiari, numai în cazul în care indicatorii respectivi au o legătură concretă 

cu un eventual risc de neîndeplinire a contractului. 

SPITALUL MUNICIPAL SACELE  în calitate de autoritate contractanta va aplica criterii de 

calificare referitoare numai la: 

a) motivele de excludere  ofertantilor art .164-171 din Legea 98/2016; 

b) capacitatea ofertantului;  

- capacitatea de exercitare a activitatii profesionale art. 172, 173  din Legea 98/2016; 

c) caracteristici tehnice si de performanta 
 Motivele de excludere  

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile 

prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare . 

Modalitate de indeplinire: Completare DUAE. Documentele justificative care probeaza 

indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea 

autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit 

la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: 

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, 

taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la 

momentul prezentarii 

2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de 

reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul 

constatator emis de ONRC/actul constitutiv 

3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate 

beneficia de derogarile prevazute la articolele privind achizitiile publice, art. 166 alin (2), art. 

167 alin (2), art. 171 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. 

4. Alte documente edificatoare, dupa caz 

Declaratie privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa 

cum sunt acestea definite la art.60 din Legea 98/2016. Ofertantuu, tertii sustinatori si 
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subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.60 din Legea 98/2016. 

Se va completa formularul nr. 1 si se va prezenta odata cu DUAE. 

Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea constractanta cu privire la 

organizarea,derularea si finalizarea procedurii de atribuire este urmatoarea: 

  

Manager – Ec. Pirvan Rodica 

Director Financiar – Contabil: Ec. Kristaly Edith;  

Director Medical: Dr. Poinareanu Ionut;  

Farmacist – Stoian Andreea 

Cons. Juridic Csere Mihai 

Compartiment Achizitii – Ec. Socaci Tudor Alexandru 

 

Justificare: 

În consecinţă pentru indeplinirea criteriului de calificare – s-a încercat acoperirea şi 

reducerea următoarelor riscuri: 

- riscul ca operatorul economic sa fi fost condamnat pentru una dintre infractiunile prevazute 

la art 164 din Legea 98/2016, stabilita de o instanta judecatoreasca. 

- riscul ca operatorul economic sa nu isi fi indeplinit obligatiile fiscale la bugetul general 

consolidat situatie consfintita de o decizie a organului fisacl sau instantei judecatoresti la art 

165 din Legea 98/2016. 

- riscul ca operatorul economic sa se afle in una dintre situatiile prevazute la art 166 din 

Legea 98/2016. 

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale art. 172, 173  din Legea 98/2016.  

Operatorii economici care depun oferta, trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in                  

conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca 

nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea 

profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, respectiv detin:   

 

-Certificatul de la ONRC sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise in tara de 

rezidenta.Modalitate de indeplinire: Se va completa DUAE. Documentele justificative se vor 

prezenta de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la 

finalizarea evaluarii ofertelor conf. art. 193-195 din Legea 98/2016 privind achzitiile publice. 

Justificare: 

În consecinţă pentru indeplinirea criteriilor de calificare – s-a încercat acoperirea şi 

reducerea următoarelor riscuri: posibilitatea ca operatorul economic sa nu aiba caliatatea 

si autorizarea necesara indeplinirii activitatii conform declaratiei din DUAE. 

 

V. Criterii de atribuire toate loturile: 
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Cel mai bun raport calitate-pret 

Punctaj maxim: 100 puncte 

1. Prețul Ofertei 

Denumire factor de evaluare Pondere 

1. Prețul Ofertei 80% 

Punctajul pentru factorul de evaluare “Preț”, cu o valoare de 80 de puncte din totalul de 100 de puncte 

și cu o pondere de  80%  din totalul criteriului de atribuire, se va acorda după cum urmează: 

a) Pentru Oferta admisibilă cu prețul cel mai scăzut – 80 puncte 

b) Pentru restul Ofertelor admisibile, punctajul se va calcula utilizând următoarea formulă: 

 

Ppret(n) = Preț (min) / Preț (n) x [80], unde:  

 

Ppret(n): punctajul obținut de către Oferta admisibila aflată sub evaluare; 

Preț (min): cel mai scăzut dintre prețurile Ofertelor admisibile; 

Preț (n): prețul Ofertei admisibile aflată sub evaluare. 

 

2. Componenta tehnică 

Pentru "Componenta tehnică" a fost stabilit un subfactor, respectiv:  

2.1. Durata de livrare   

 

Denumire factor de evaluare Pondere 

2. Componenta tehnică 20% 

2.1. Durata de livrare1 20% 

1 Produs livrat insemana ca toate activitatile in cadrul contractului au fost realizate si produsul / echipamentul este instalat, 

functioneaza la parametrii agreati si este acceptat de autoritatea contractanta 

 

Punctajul pentru factorul de evaluare “Durata de livrare”, cu o valoare de 20 de puncte din totalul de 

100 de puncte si cu o pondere de 20% din totalul criteriului de atribuire, se va acorda dupa cum urmeaza: 

a) Pentru oferta admisibila cu cea mai redusa durata de livrare – 20 de  puncte  

b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctajul se va calcula utilizand urmatoarea formula: 

 
 



7 
 

Pdurata de livrare(n) = Durata de livrare(min) / Durata de livrare(n) x 50,unde: 

Pdurata de livrare (n): punctajul obtinut de catre oferta admisibila aflata sub evaluare 

Durata de livrare (min) cea mai redusa dintre duratele de livrare ale ofertelor admisibile; 

Durata de livrare (n): durata de livrare al ofertei admisibile aflata sub evaluare 

VI. 

Riscurile aferente implementarii contractului: 

- Riscul ca operatorul economic declarat castigator sa nu poata furniza in tot sau in parte 

produsele solicitate; 

- Riscul ca operatorul economic declarat castigator sa nu poata furniza produsele la 

performantele tehnice solicitate prin caietul de sarcini; 

- Riscul ca achizitorul sa nu poata plati in tot sau in parte contravaloarea produseor 

achizitionate; 

 

Compartiment Achiziţii 

Ec. Socaci Tudor Alexandru 
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