
 
 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Obiectiv specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical 

Titlul proiectului: „Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern!”  

Cod SMIS 2014+ 106519 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 
DIRECTIA  DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDETULUI TELEORMAN 
Str. Av. Alexandru Colfescu Nr. 79, Cod 140048 Alexandria 
 40 247 311 354  40 247 311 221 FAX  40 247 312 224 

www.dsptr.ro e-mail : secretariat@dsptr.ro 

 

 
APROBAT 

DIRECTOR EXECUTIV 
Dr. Maria Mioara Comana 

             
   

Avizat 

p. Director Ex. Adj.   Ec. Ionescu Vasile 

 
Avizat  

Manager Proiect – Sferle Sorin          
     
  

 

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 

 

OBIECTUL ACHIZITIEI: SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE SI CURSURI DE FORMARE 

 
COD CPV 79952000-2; 55524000-9 

  Servicii de organizare seminarii ( evenimente cursuri de formare si workshop-uri) 

 
 

 

PROCEDURA DE ACHIZITIE: Procedura proprie simplificata 
 

 

 

2018 
 

 
 
                                                                                                                                                                   

 
Fisa de date a achizitiei 

 
 
 
 

OBIECTUL ACHIZITIEI: SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE SI CURSURI DE FORMARE 

COD  CPV: 79952000-2  

55524000-9 



 
 
 

  
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

DIRECTIA  DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDETULUI TELEORMAN 
Str. Av. Alexandru Colfescu Nr. 79, Cod 140048 Alexandria 
 40 247 311 354  40 247 311 221 FAX  40 247 312 224 

www.dsptr.ro e-mail : secretariat@dsptr.ro 

 
 
   

 

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT (E) DE CONTACT 

Denumire oficială: Directia de Sanatate Publica Teleorman 

Adresă: Str. Al.Colfescu, Nr. 79 

Localitate: Alexandria, jud. Teleorman Cod poştal: 

140048 

Ţara: 

Romania  

Punct de contact: Directia de Sanatate Publica 

Teleorman 

 

Telefon: 0247 311 354; 0247 311 221 

E-mail: secretariat@dsptr.ro Fax: 0247 312 224 

Adresa  de internet: http://www.dsptr.ro 

Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL):  

Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.e-licitatie.ro 

 

Alte informaţii pot fi obţinute la: 

X Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior 

□ Altele: completaţi anexa A.I 

Documentul descriptiv şi documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv şi 

sistemul de achiziţie dinamic) pot fi obţinute la:X  Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior 

□ Altele: completaţi anexa A.II 

Ofertele sau solicitările de participare trebuie transmise la: 

X  Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior 

□ Altele: completaţi anexa A.III 

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări  

Cu 2 zile  înainte de data de depunere a ofertelor/candidaturilor 

I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE) 

□ Minister sau orice altă autoritate naţională sau 

federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale 

acestora 

□ Agenţie/birou naţional sau federal 

□ Colectivitate teritorială  

□ Agenţie/birou regional sau local  

□ Servicii publice generale 

□ Apărare 

□ Ordine şi siguranţă publică 

□ Mediu 

□ Afaceri economice şi financiare 

X  Sănătate 

http://www.dsptr.ro/
http://www.e-licitatie.ro/
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□ Organism de drept public  

□ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie 

europeană 

 

 

X  Altele (precizaţi): UNITATE SANITARA 

□ Construcţii şi amenajări teritoriale 

□ Protecţie socială 

□ Recreere, cultură şi religie 

□ Educaţie 

□ Altele (precizaţi): ————— 

Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante                   da □ nu X 

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă 

SERVICII ORGANIZARE SEMINARII ( EVENIMENTE / CURSURI DE FORMARE / WORKSHOP-URI 

II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a 

serviciilor 

a) Lucrări                                   

□ 

B) Produse                                    

□   

c) Servicii                                           

X                       

Executare                                 

□ 

Proiectare şi executare              

□ 

Executarea, prin orice               

□ 

mijloace, a unei lucrări, 

conform cerinţelor 

specificate de autoritatea 

contractantă 

Cumpărare                                     

□ 

Leasing                                          

□ 

Închiriere                                       

□ 

Închiriere cu opţiune de                

□ 

cumpărare 

O combinaţie între acestea            

□ 

Categoria serviciilor: X 

SERVICII ORGANIZARE 
EVENIMENTE SI CURSURI DE 

FORMARE 

COD  CPV:  

79952000-2;  

55524000-9 

 

Locul principal de executare 

........................ 

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de livrare 

  

 

Locul principal de prestare 

 Regiunea Sud -  Alexandria   
 Regiunea BI – Bucuresti 

(Bucuresti, Ploiesti, 
Constanta si Vaslui)  

 Regiunea Vest - Oradea  ( 
Arad, Timisoara, Bistrita, 
Drobeta Turnu Severin, 
Beius si Marghita)  

 Regiunea Centru – Alba 
Iulia  (Sibiu, Targu Mures, 
Cluj-Napoca, Deva) 
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II.1.3) Procedura implică 

Un contract de achiziţii publice                                                                   □ 

Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD)                 □ 

Încheierea unui acord-cadru                                                                         x  

II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru   

Acord-cadru cu mai mulţi operatori economici          

□ 

 

Numărul □□□ sau, după caz, numărul maxim □□□ 

de participanţi la acordul-cadru preconizat 

Acord-cadru cu un singur operator economic        x      

 

Durata acordului-cadru: Durata în ani: □□ sau în luni: 22 

Justificarea unui acord-cadru a cărui durată depăşeşte patru ani: 

......................... 

Estimarea valorii totale a achiziţiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru (după caz; numai în 

cifre): 

Valoarea estimată fără TVA: 1.279.800  lei  fara TVA 

Monedă: RON   

Frecvenţa şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc): 

Contractele subsecvente se vor atribui trimestrial/semestrial/lunar in functie de bugetul si necesitatile 

derularii proiectului. 

Cantitatile minime si maxime estimate ale contractelor subsecvente se regasesc in caietul de sarcini. 

Incheierea contractelor subsecvente se va face numai in functie de necesitatile efective ale autoritatii 

contractante, cantitatile minime si maxime prevazute fiind estimative 

II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor 

Furnizare produse – echipamente IT ((Laptop-uri, tablete, multifunctionale si imprimante) necesare 

desfasurarii activitatii in conditii optime de catre personalul din cadrul proiectului  

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile) 

 Vocabular principal Vocabular suplimentar (după caz) 

Obiect principal COD  CPV:  

79952000-2;  

55524000-9 

□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 
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Obiect(e) suplimentar(e)  □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 

□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 

□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 

□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 

II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice                         

da □     nu x  

II.1.8) Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi                                 da □  nu x 

Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru (bifaţi o singură căsuţă): 

un singur lot                               

□ 

unul sau mai multe loturi              

□ 

toate loturile                                  

□ 

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                      da □ nu X 

 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv, după caz, toate loturile şi toate opţiunile) 

Conform Caietului de sarcini  

După caz, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre):   MAXIM    1.279.800   Lei  fara TVA 

   Monedă: RON 

sau intervalul: între: 129.600  LEI fara TVA şi 1279.800 LEI fara TVA                               

II.2.2) Opţiuni (după caz)                                                                                              da  □ nu x   

Dacă se cunoaşte, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opţiuni: 

în luni:  sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)  

Numărul de prelungiri  posibile (după caz):  sau interval: între □□□ şi □□□ 

Dacă se cunoaşte, în cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, 

calendarul prevăzut al contractelor ulterioare:  luni sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii 

contractului). 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

Durata în luni: 22 sau în zile: □□□□  

II.4) AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea preţului contractului                                                                            da □ nu x 

Dacă DA, se va preciza modul de ajustare a preţului contractului (în ce condiţii, când, cum, formula de 
ajustare aplicabilă) 
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SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE 

III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz) 

 GARANTIA DE PARTICIPARE                                                       DA X   NU □                                                                                

 Garantia de participare in cuantum de 11.518  lei.  

Perioada de valabilitate este de minim 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Se constituie 

conf.art.36 alin.(1) din H.G.395/2016 actualizata. Perioada de valabilitate va fi cel putin egala cu 

perioada de valabilitate a ofertei. Perioada de valabilitate se va calcula incepand cu data limita de 

depunere a ofertelor. In cazul ofertantilor care se asociaza in vederea depunerii unei oferte comune, 

garantia de participare poate fi constituita de oricare dintre operatorii economici asociati. Garantia de 

participare se va elibera/restitui conform prevederilor art.38 din H.G.395/2016 In cazul in care se opteaza 

pentru optiunea de a constiui garantia prin virament bancar, banii se vor vira in contul RO 71 

TREZ6065005XXX000155 TREZORERIA ALEXANDRIA  

III.1.1.b) Garanţie de bună execuţie                                                                                da X           nu  

□ 

Cuantumul garanției de buna execuție este de 5% din valoarea contractului, fara TVA.  

Garanția de buna executie se constituie in termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de 

achiziție,conform art 39 alin (3) din HG 395/2016 prin virament bancar sau printr-un instrument de 

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

art 40 - 42 din HG 395/2016, actualizta. 

III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante: 

Fonduri nerambursabile - Program Operational Capital Uman 2014/2020 

III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul  

Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016. 

III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după caz)               da □ nu x 

Dacă da, descrierea acestor condiţii 

____________________________________________________________________________________________ 

III.1.5. Legislaţia aplicabilă 

a) Legea privind achizițiile nr 98/2016;      

b) H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice; 

c) OUG nr. 45 din 24 mai 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra 

sistemului achiziţiilor publice 

 

III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE 

III.2.1.Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in 

registrul comertului sau al profesiei 
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Nivel specific minim necesar : Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării 

cerinţelor menţionate: 

 Cerinta 1. Ofertantii, tertii 

sustinatori si subcontractantii 

nu trebuie sa se regaseasca în 

situatiile prevazute la 

art.164, 165, 167 din Legea 

nr.98/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii 

 Se va completa Documentul Unic de Achizitie European- DUAE de catre 

operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile 

aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea 

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

autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in 

clasamentul intermediar intocmit  la finalizarea evaluarii ofertelor si inaintea 

incheierii raportului procedurii de atribuire. 

 Pentru demonstrarea informatiilor din DUAE, ofertantul clasat pe primul loc 

in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va 

prezenta: 

 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.).  

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 în 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 art. 166 alin. (2), art. 

167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 

 4. alte documente edificatoare, dupa caz.  

 

Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul Autoritatii Contractante cu 

privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:  

Director Executiv – dr.Maria Mioara Comana 
Manager Proiect – Sferle Sorin 
Director Economic – Ec. Ionescu Vasile 
 
Comisia de evaluare, 
Presedinte : Manager Proiect – Sferle Sorin 
Membru: Responsabil Financiar – Ec. Ionescu Vasile 
Membru: Insp. Superior – Cristea Stelian 

 

Precizare: Ofertantul / Ofertantul asociat / tertul sustinator sau 

subcontractantul (daca este cazul), care are drept membri în cadrul 

consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau 

are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la 

gradul al patrulea inclusiv sau care se afla în relatii comerciale cu persoane ce 

detin functii de decizie în cadrul Beneficiarului sunt exclusi din procedura de 

atribuire.  
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Cerinta 2 

Pentru persoane juridice/fizice 

straine documente care dovedesc 

o forma de înregistrare / atestare 

ori apartenenta din punct de 

vedere profesional , in 

conformitate cu prevederile 

legale din tara in care 

candidatul/ofertantul este 

rezident – original sau copie 

lizibila cu mentiunea conform cu 

originalul, insotite de traducerea 

autorizata a acestora în limba 

româna. 

Daca apare o situatie de conflict de interese pe perioada derularii procedurii 

de achizitie, ofertantul are obligatia sa notifice in scris, de indata, entitatea 

care a organizat aceasta procedura si sa ia masuri pentru inlaturarea situatiei 

respective.  

Nota: Aceasta declaratie va fi prezentata de ofertant/membrii asocierii, de 

eventualii subcontractanti si terti sustinatori.  

 

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de 

inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca 

operatorul economic este legal constituit,ca nu se afla in niciuna dintre 

situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea 

profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. 

Certificat de atestare fiscala emis de Ministerul finantelor Publice, Directia 

Generala a Finantelor publice din care sa reiasa situatia operatorului 

economic original/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, 

stampilata si semnata de reprezentantul legal .Se va prezenta lipsa datoriilor 

restante. 

 

Se va completa DUAE-  Documentele justificative vor fi solicitate doar de 

ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit  la 

finalizarea evaluarii ofertelor si inaintea incheierii raportului procedurii de 

atribuire. 

Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de 

autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa 

dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre 

bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de 

rezidenta.  

Certificat de atestare fiscala emis de Compartimentul Impozite si Taxe Locale 

din care sa reiasa situatia operatorului economic - original/ copie lizibila cu 

mentiunea “conform cu originalul”, semnata de reprezentantul legal.Se va 

prezenta lipsa datoriilor restante. Se va completa DUAE- Ofertantul clasat pe 

primul loc va prezenta documentele.  

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de 

înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul 

economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de 

anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a 

realiza activitatile care fac obiectul contractului. 

 Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:  

se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura 

de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.  

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin 
completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în 
cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, 



 
 
 

  
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

DIRECTIA  DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDETULUI TELEORMAN 
Str. Av. Alexandru Colfescu Nr. 79, Cod 140048 Alexandria 
 40 247 311 354  40 247 311 221 FAX  40 247 312 224 

www.dsptr.ro e-mail : secretariat@dsptr.ro 

 
 
   

urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de 
catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la 
finalizarea evaluarii ofertelor”.  
Forma de prezentare: original 
 
 

III.2.2) Capacitatea economica si financiara 

Nivel specific minim necesar: Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării 

cerinţelor menţionate: 

Informatii privind cifra medie 

globala anuala pe ultimii 3 ani 

fiscali incheiati (2015, 2016, 

2017)  

 

Media cifrei de afaceri globala anuala pe ultimii 3 ani fiscali incheiati 

(2015, 2016, 2017)  

Se va completa DUAE – Documentele justificative vor fi depuse doar 

de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar 

intocmit  la finalizarea evaluarii ofertelor si inaintea incheierii 

raportului procedurii de atribuire.va prezenta documentele 

edificatoare Valorile vor fi exprimate in lei si euro, la cursul lei/euro 

mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul 

respectiv:  

Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decât 

Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de 

catre BNR.-  

Situatiile financiare aferente anilor 2015, 2016 si 2017, vizate si 

inregistrate de organele competente/cu confirmare de depunere 

electronica la organele competente sau a altor documente 

edificatoare, in cazul in care din motive justificate corespunzator 

operatorul economic nu poate prezenta bilanturile contabile – 

original/copie semnata   “conform cu originalul” semnata   de 

reprezentantul legal.  

In cazul in care un ofertant strain este declarat castigator: 

Prezentarea bilantului contabil /extras de bilant/ balanta semnata 

de catre reprezentantii societatii in situatia in care alte documente 

fiscale nu sunt disponibile, alte documente, emise in conformitate cu 

legislatia tarii în care este stabilit ofertantul si la termenele 

stipulate in legislatia respectiva, care sa reflecte o imagine fidela a 

situatiei economice si financiare si care sa poata permite 

identificarea cifrei medii de afaceri globale pe acesti ani. 

 Toate certificatele/documentele trebuie sa fie prezentate in copie 

certificata “conform cu originalul”, semnata   de reprezentantul 

legal, in limba de origine, insotite de o traducere a acestora in limba 

româna.  

Nota 1: In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte la 

semnarea contractului aceste documente.  

La evaluarea situatiei economico-financiare cerinta minima se va 

considera îndeplinita în mod cumulativ in cazul unei asocieri.  

Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi 
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sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor 

juridice existente între operatorul economic si persoana respectiva.  

În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si 

financiara invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, 

atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care 

beneficiaza, prin prezentarea unui angajament al persoanei 

respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia 

ofertantului resursele financiare invocate. 

 Nota 2: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita 

ofertantului castigator – persoane juridice romane si persoane 

juridice straine - prezentarea si a altor documente in cazul in care 

cele nominalizate la alineatul precedent nu sunt relevante.  

In cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzator, 

operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele 

solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si 

demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor 

documente pe care autoritatea contractanta le poate considera 

edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a 

situatiei economice si financiare a ofertantului. 

 

III.2.3.a) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

Nivel specific minim 

necesar: 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării 

cerinţelor menţionate: 

 

Cerinte: 

1. Experienta similara - 

Fisa de informatii privind 

experienta similara: 

Ofertantul trebuie sa 

demonstreze ca a mai 

prestart servicii similare in 

ultimii 3 ani (calculati de la 

data limita pentru 

depunerea ofertei), servicii 

de natura similara celor 

care fac obiectul 

prezentului contract, 

respectiv  organizare 

evenimente si cursuri 

 

 

 

 

 

Modalitatea de indeplinire 

Se va completa DUAE- Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta 
documentele edificatoare, aceleasi mentionate in DUAE. 
Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii   în ultimii 3 
ani, continând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent 
daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, 
din care sa rezulte ca ofertantul a furnizat produse  similare in ultimii 
3 ani (calculati de la data limita pentru depunerea ofertei). 
Pentru persoane juridice /fizice straine: Documentele/contractele vor 
fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere a acestora in 
limba româna. 
 Precizare: In cazul in care nu este posibila prezentarea integrala a 
documentelor/contractelor se vor prezenta: parti relevante din 
cuprinsul acestora care cuprind referinte privind: partile, obiectul, 
durata, pretul acestora, precum si semnaturile   partilor. 
Nota1: In cazul contractelor de subcontractare sau in asociere, se va 
prezenta contractul de subcontractare sau asociere. 
 Nota2: In cazul unei asocieri, formularul va fi completat de fiecare 
membru al asocierii; conditia va fi indeplinita in mod cumulativ.  
Nota3: În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica 
si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta 
persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care 
beneficiaza, prin prezentarea unui angajament al persoanei 
respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia 
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2 Dovada implementarii 

unui sistem de 

management al calitatii sau 

echivalent; valabile la data 

depunerii ofertelor în 

domeniul ce face obiectul 

contractului 

ofertantului resursele tehnice si/sau profesionale invocate  
Nota 4 Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei 
similare se va calcula prin raportarea la data limita de depunere a 
ofertelor si nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului 
limita prevazut in auntul de participare.  
 
Autoritatea contractanta va solicita doar documentele justificative 
pentru indeplinirea cerintei, diferite de informatiile din DUAE. se va 
completa DUAE.  
Operatorii economici vor demonstra indeplinirea cerintei  prin 

prezentarea de certificate emise de organisme acreditate care sa 

ateste implementarea sistemului calitatii pentru producator ISO 9001 

sau echivalent. 

 Copie legalizata sau copie conform cu originalul 
 

III.2.4) Contracte rezervate (după caz)                                                                        da □ nu x 

Contractul este rezervat unor ateliere protejate                                                                                            

□ 

Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocuparea forţei de muncă protejate      □ 

III.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 

III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii                    da □ nu X 

Dacă da precizaţi actele cu putere de lege şi actele administrative aplicabile: 

_________________________________________________________________________________________ 

III.3.2) Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările                          da X nu □  

profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea 

serviciilor respective. 

Documente doveditoare privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractului/  

Contractelor subsecvente-personal si personal auxiliar. 

 

SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ 

IV.1) TIPUL PROCEDURII 

IV.1.1) Tipul procedurii 

Licitaţie deschisă □ 

Licitaţie restrânsă □ 

Licitaţie restrânsă accelerată □ 

Justificare pentru alegerea licitaţiei accelerate: 



 
 
 

  
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

DIRECTIA  DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDETULUI TELEORMAN 
Str. Av. Alexandru Colfescu Nr. 79, Cod 140048 Alexandria 
 40 247 311 354  40 247 311 221 FAX  40 247 312 224 

www.dsptr.ro e-mail : secretariat@dsptr.ro 

 
 
   

Procedura  simplificata  X 

Au fost deja selectaţi candidaţi                                                                                        da      nu  X 

Negociere accelerată  □ 

Justificare pentru alegerea negocierii accelerate: 

_________________________________________________________________________________________ 

Dialog competitiv □ 

IV.1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitaţi să prezinte oferte sau să participe 

(licitaţie restrânsă şi negociere, dialog competitiv) 

Număr de operatori economici preconizat:   

sau Număr minim preconizat □□□ şi, după caz, număr maxim □□□ 

 

IV.1.3) Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului 

(negociere, dialog competitiv) 

Aplicarea unei licitaţii care să se deruleze în etape succesive pentru a                                 da □ nu x 

reduce progresiv numărul soluţiilor care trebuie discutate sau al ofertelor 

care trebuie negociate 

 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE 

IV.2.1) Criterii de atribuire (bifaţi rubrica sau rubricile corespunzătoare) 

Pretul cel mai scazut                                                                                                                            

X 

Sau 

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte                                                      

□ 

□ criteriile menţionate în continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate împreună cu 

ponderarea sau în ordine descrescătoare a priorităţii, în cazul în care nu se poate realiza 

ponderarea din motive demonstrabile) 

□ criteriile enunţate în Documentul descriptiv, în invitaţia de a prezenta o ofertă sau de a 

participa la negociere sau în documentul descriptive 

Criterii Pondere 

1. Pretul Ofertei 100% 

Se va utiliza ca factor de evaluare inmultirea pretului/tarifului unitar cu cantitatea maxima 

aferenta perioadei, respectiv 90 zile.  

Algoritm de calcul :  

a) Pentru oferta cu cel mai mic pret total ofertat se acorda punctajul maxim de 100p.  
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b) Pentru restul ofertelor punctajul se calculeaza astfel:  

P1n = (Pretul unitar cel mai mic ofertat / Pretul unitar ofertat n) x 100p 

 

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul 

............................................... 

IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică                                                         da  □         nu 

X 

Dacă da, informaţii suplimentare despre licitaţia electronică (după caz) 

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE 

IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă (după caz) 
_________________________________________________________________________________________ 
 

IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract        da □ nu X 

Dacă da, 

Anunţ de intenţie                  □              Anunţ despre profilul cumpărătorului □ 

Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Alte publicări anterioare (după caz) □ 

Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare 

ES   BG   CS   DA   DE   ET   EL   EN   FR   IT   LV   LT   HU   MT   NL   PL   PT   RO   SK   SL   FI   SV 

 □     □      □      □      □      □      □     □      □     □     □      □      □      □      □         X      □     □     □     □ 

Altele: ____________________________________________________________________________- 

IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta (în cazul unei 

licitaţii deschise) 

durata în luni:   sau în zile: 90  (de la termenul limită de primire a ofertelor) 

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Operatorul economic va elabora propunerea tehnica conform cerintelor, astfel incat aceasta sa 

respecte cel putin cerintele generale si conditiile tehnice minime specificate in Caietul de 

Sarcini. Conformarea Seviciilor ofertate cu specificatiile tehnice descrise in Caietul de Sarcini. 

Ofertele care nu vor intruni cerintele minime vor fi respinse, fiind considerate neconforme.  

 Formularul de Acord Cadru,Contract subsecvent semnat si stampilat, inclusiv cu amendamente 

ale operatorului economic participant la procedura, daca este cazul;  

Lipsa propunerii tehnice si/sau a documentelor insotitoare solicitate conduce la descalificarea 

ofertei ca fiind neconforma. 

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 

Ofertantul va completa pretul in LEI fara TVA tinand cont de cantitatile estimate pe intreaga 
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perioada a contractului, cumuland toate valorile. 
Ofertantul va evidentia intr-un centralizator de PRETURI  depus odata cu documentele de 
calificare, conf. i documentatiei de atribuire urmatoarele: 
Pret fara TVA / produs exprimat in lei, distinct TVA-ul aferent.  
Orice oferta a carei propunere financiara nu va fi intocmita conform solicitarii autoritatii 
contractante va fi respinsa ca fiind neconforma. 

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 

Perioada de valabilitate este de: 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. 
Oferta va fi depusă la registratura DSP Teleorman sau va fi transmisa prin e-mail la: 
secretariat@dsptr.ro pana cel tarziu in data de 05 noiembrie 2018 ora 1200 

OBS: Ofertanții au obligația de a numerota, semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un 
opis al documentelor prezentate. 
Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si copia documentelor de calificare, a propunerii tehnice 
precum si a propunerii financiare in plicuri separate, marcand plicurile cu sintagma “ORIGINAL si 
COPIE”.  
Plicurile se vor pune intr un plic exterior, inchis corespunzator si netransparent. 
Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite 
returnarea ofertei fara a fi deschisa in cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata. 
Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia “A NU SE 
DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 05 noiembrie 2018 ora 14:00“. 
Documentele care însoţesc oferta (documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea 
financiară) se vor prezenta astfel: 
- Un exemplar original, una copie; 
- Scrisoare de înaintare -  la vedere; 
- Împuternicire – la vedere; 
- Garanția de participare  -  la vedere;  
- Plic sigilat A, pe care se va înscrie mențiunea  
- ,,Documente de calificare original’’ 
- ,,Documente de calificare copie’’ 
- Numele ofertantului, adresa, telefon, fax e-mail. 
- Plic sigilat B, pe care se va înscrie mențiunea  
- ,,Propunere tehnică original’’ 
- ,,Propunere tehnică copie’’ 
- Numele ofertantului, adresa, telefon, fax e-mail. 
- Plic sigilat C, pe care se va înscrie mențiunea  
- ,,Propunere  financiara original’’ 
- ,,Propunere  financiara copie’’ 
- Numele ofertantului, adresa, telefon, fax e-mail. 
Plicurile A, B şi C (care conţin documentele de calificare, propunerea tehnică, şi propunerea 
financiară) vor fi introduse într-un alt plic, pe al cărui exterior se va scrie clar si citet: 
 - numele şi adresa autorităţii contractante 
 - inscripţia “A NU SE DESCHIDE  INAINTE DE DATA DE  05 noiembrie 2018 ora 14:00“. 

SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)                                                            da □ nu x 

Dacă da, precizaţi perioadele estimate de publicare a anunţurilor viitoare: 

_____________________________ 

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finanţat din fonduri comunitare    da X nu □ 

Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e): 

mailto:secretariat@dsptr.ro
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Proiect POCU ,,Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern’’. Cod MySMIS 106519 

VI.3) ALTE INFORMATII (după caz) : 

Se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin accesarea 

următorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. 

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea 

contractanta va solicita reofertarea in termen de 24 de ore, in plic inchis, in vederea 

departajarii ofertelor. 

In cazul depunerii unei oferte de catre mai multi operatori economici, in asociere, 

documentele prezentate vor fi completate/prezentate de catre fiecare operator economic, in 

parte. 

VI.4) CĂI DE ATAC 

VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac 

Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 

Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 

Localitate: BUCURESTI Localitate: BUCURESTI Localitate: 
BUCURESTI 

E-mail: office@cnsc.ro         E-mail: office@cnsc.ro         E-mail: 
office@cnsc.ro         

Adresă Internet (URL) www.cnsc.ro Adresă Internet (URL) 

www.cnsc.ro 

Adresă Internet 
(URL) 
www.cnsc.ro 

Organismul competent pentru procedurile de mediere (după caz) 

Denumire oficială: 

Adresă: 

Localitate: Cod poştal: Ţară: 

E-mail: Telefon:  

Adresă Internet (URL)  Fax:  

VI.4.2) Utilizarea căilor de atac (completaţi rubrica VI.4.2 SAU, după caz, rubrica VI.4.3) 
Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac: In termen de 5 zile 
incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante 
considerat nelegal-conform art.8 alin.(1) lit.b. din Legea nr.101/2016; 
Forma de atac pe cale administrativa a actelor si deciziilor nelegale care determina incalcarea 
prevederilor normelor procedurale, este contestatia, partea care se considera vatamata are 
dreptul sa se adreseze Directiei de Sanatate Publica - Teleorman sau ulterior (daca este cazul) 
contestatia se solutioneaza de catre instanta in circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii 
contractante. 
 

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac 

Denumire oficială: Directia de Sanatate Publica – judetul Teleorman 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
http://www.cnsc.ro/
http://www.cnsc.ro/
http://www.cnsc.ro/
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Adresă: Str. Al.Colfescu, Nr. 79 

Localitate:Alexandria Cod poştal: 140048 Ţară:Romania 

E-mail: secretariat@dsptr.ro Telefon: 0247 311 354; 0247 

311 221 

 

Adresă Internet (URL) 

http://www.dsptr.ro 

Fax: 0247 312 224  

 

 

 

 

 

Întocmit 

Expert achiziții publice 

Iordache Viorica 

IDD Management SRL 
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