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INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

Data lansării: 12 iunie 2020 

Nr. Referință: 4.2.2.2 

1. Introducere 

Pentru implementarea proiectului 2SOFT/4.1/80 -”Rețea comună pentru managementul 

bolilor cardiovasculare în regiunea transfrontalieră România – Republica Moldova”, finanțat 

de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 

2014-2020 prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate, conform prevederilor 

contractului de finanțare nr. 5304 din 7 februarie 2020, Ordinul Asistenților Medicali 

Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România(OAMGMAMR)-Filiala Iași, în 

calitate beneficiar principal, dorește să achiziționeze pentru activitățile incluse în proiect, 

bunurile descrise mai jos. 

Proiectul este implementat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și 

Asistenților Medicali din România(OAMGMAMR)-Filiala Iași, în parteneriat cu Instituția 

sanitară publică medicală Spitalul Regiunii Ungheni, Republica Moldova.  

 

Prezenta invitație de participare conține cerințele minime care trebuie respectate astfel încât 

potențialii ofertanți să elaboreze oferta în funcție de necesitățile Beneficiarului. 

 

2. Datele de identificare ale Beneficiarului 

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din 

România(OAMGMAMR)-Filiala Iași cu sediul social în Iași, strada Piața Unirii, numărul 5, scara 

A, parter, și sediul administrativ în Iași, strada Morilor, numărul 22, cod unic de identificare 

fiscală 13398243, IBAN RO09BACX0000001219143006, deschis la Banca Română pentru 

Dezvoltare–Agenția Independenței, reprezentat legal de Preşedinte, Pintilie Liliana-
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Lăcrămioara, telefon: +40 232 240695, fax: +40 332 802 999, e-mail: 

proiect.cardioscope@gmail.com.  

3. Sursa de finanțare 

Proiectul 2SOFT/4.1/80 -”Rețea comună pentru managementul bolilor cardiovasculare în 

regiunea transfrontalieră România – Republica Moldova” este finanțat de Uniunea 

Europeană prin Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 prin 

intermediul Instrumentului European de Vecinătate, conform prevederilor contractului de 

finanțare nr. 5304 din 7 februarie 2020. 

 

4. Procedura aplicată 

Serviciile pentru atribuirea cărora se organizează prezenta procedură se vor achiziționa prin 

procedura Single tender procedure, conform prevederilor Manualului Prag, respective 

Ghidului practic privind procedurile de contractare în contextul actiunilor externe ale UE, 

versiunea 2019.0, disponibil la adresa https://ec.europa.eu/europeaid/prag/.  

 

5. Obiectul procedurii: 

Achiziția următoarelor echipamente medicale: 2 bucăți electrocardiograf portabil cu display 

12 canale si imprimare 6 canale, potrivit specificațiilor tehnice din acest anunț. 

 

 
6. Criterii de atribuire 

În cazul în care s-au primit mai multe oferte, criteriul de atribuire est: oferta cu prețul cel mai 

scăzut, conformă administrativ și tehnic.  

În cazul în care se primește o singură ofertă, Beneficiarul va verifica dacă oferta este 

conformă din punct de vedere administrativ și tehnic cu cerințele stabilite în prezenta 

documentație și dacă oferta financiară se încadrează în bugetul disponibil. Dacă oferta nu 

este conformă nu va fi luată în considerare. 

 

Notificarea de atribuire: 

Ofertantul câștigător va fi informat în scris despre rezultatele procedurii de evaluare. 

Anunțul de atribuire al contractului va fi publicat pe aceleași site-uri web pe care a fost 

publicată invitația de participare. Timpul estimat pentru comunicarea rezultatelor către 

ofertanți este de 10 zile de la data limită de depunere a ofertelor. 

mailto:proiect.cardioscope@gmail.com
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm
https://ec.europa.eu/europeaid/prag/
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Întreaga procedură de evaluare este confidențială, sub rezerva legislației române privind 

accesul la documente. Deciziile Comitetului de evaluare sunt colective, iar deliberările 

acesteia se desfășoară în sesiune închisă. Membrii Comitetului de evaluare sunt obligați să 

păstreze confidențialitatea. Rapoartele de evaluare și înregistrările scrise sunt doar pentru 

uz oficial și nu pot fi comunicate nici ofertanților, nici oricărei alte părți, cu excepția 

Autorității de Management, Comisiei Europeane, OLAF și Curții de Conturi. 

 

7. Informații privind depunerea ofertelor 

Ofertele pot fi depuse în perioada 13 iunie 2020- 21 iunie 2020, inclusiv, până la ora 1700. 

Orice ofertă primită după acest termen limită va fi respinsă automat.  

(minimum 7 zile de la data lansării procedurii de achiziție pentru pregătirea ofertei fără a se lua în 

calcul ziua de publicare și ziua corespunzătoare termenului limită pentru depunere). 

 

Beneficiarul se obligă să răspundă la toate clarificările solicitate sau întrebările primite cel 

mai târziu cu 3 zile înainte de termenul limită și se angajează să le publice pe aceleași site-uri 

web pe care a fost publicată oferta. Întrebările pot fi trimise prin e-mail: 

proiect.cardioscope@gmail.com. 

Ofertanții vor depune ofertele folosind formularul standard de depunere intitulat: ”Formatul 

ofertei ce va fi înaintată de către ofertant”, disponibil în dosarul de procedură. 

Oferta va fi depusa într-un exemplar original. Toate ofertele care nu utilizează formularul 

prescris vor fi respinse de achizitor. 

 

Pe lângă ofertă, ofertantul trebuie să furnizeze următoarele documente justificative: 

- copia documentului ce atestă înregistrarea legală; 

- manual tehnic al produselor destinate livrării (versiune tipărită sau electronică); 

 

Ofertele vor fi depuse în plicuri sigilate, conținând următoarele informații: 

- denumirea și adresa ofertantului 

- denumirea ofertei: Furnizarea de echipamente medicale - electrocardiograf ; 

- număr de referință: 4.2.2.2 

- mențiunea: ”A nu se deschide înainte de sesiunea de deschidere” 

 

mailto:proiect.cardioscope@gmail.com
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Ofertele vor fi depuse prin poștă sau prin serviciul de curierat, la următoarea adresă: Ordinul 

Asistenților Medicali Generalitști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Iași, 

str. Morilor, numărul 22, Iași, 700011, România. 

Persoane de contact:  

Popovici Silvia, + 40756087 291 , email: silviapopovici2011@gmail.com  

Agavriloaie Nușa-Izabela, + 0745458695, email: proiect.cardioscope@gmail.com 

   

Ofertanților li se reamintește că, pentru a fi eligibili, ofertele trebuie să fie primite de către 

achizitor în termenul indicat mai sus. 

 

 
8. Modul de prezentare al ofertei 

8.1. Ofertanții sunt obligați să furnizeze bunuri astfel cum se indică mai jos. În oferta tehnică 

a ofertantului, ofertanții pot indica mai multe detalii privind livrările, inclusiv numele de 

marcă, dacă este cazul, cu referire la cerințele de mai jos.  

 

8.2. Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă 

prezentată, care se abate de la prevederile menționate mai jos, va fi luată în considerare 

numai și numai în măsura în care propunerea tehnică conține descrierea și denumirea clară a 

produselor și presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale 

menționate mai jos, în caz contrar, oferta va fi declarată NECONFORMĂ. Ofertarea de 

produse cu caracteristici inferioare celor prevăzute mai jos atrage descalificarea ofertantului. 

 

8.3. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu 

special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt 

menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect 

favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste 

specificații vor fi considerate ca având mențiunea „sau echivalent”. 

 

8.4. În oferta financiară se va prezenta costul total al produselor pentru care se depune 

oferta, inclusiv costuri de livrare, consumabile necesare punerii în funcțiune a 

echipamentelor medicale, etc. Se va specifica pret unitar cu TVA, în LEI. Prețul va fi ferm pe 

toată perioada de derulare a contractului.   

 

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul se angajează să își mențină oferta este de 

90(nouăzeci) de zile de la data limită de depunere a ofertei. 

 

mailto:silviapopovici2011@gmail.com
mailto:proiect.cardioscope@gmail.com
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9. Specificații tehnice ale echipamentelor medicale pentru care se solicită oferta:  

-Meniu in limba română;  

-Touchscreen Display: 10.4 “ LCD color touch screen ;  

-Rezolutie: 800x600 ;  

-Modul WI-FI integrat ;  

-Meniu in limba romana Memorie interna standard 8G micro SD card 

pentru memorie interna 10000 ECG-uri  

-Format display: 12x1, 6x2, afisare simultana a 12 derivatii  

-Frecventa de raspuns: -3 dB@0.05Hz-150Hz Baseline Drift Filter: 

0.05Hz, 0.1Hz, 0.2Hz, 0.5Hz / Low Cut-Off Frequency: OFF, 75 Hz, 100Hz, 

150 Hz  

-Filtru AC: 50/60Hz ± 0.1 Hz  

-CMRR: ≥ 110dB; ADC: 24 bit ;  

-Impedanta intrare: ≥ 50 MΩ  

-Masurare ritm cardac: 30-300 bpm ± 1% sau 1bpm  

-Timp pornire: aproximativ 10 secunde  

-Sensitivitate: 2.5mm/mV, 5mm/mV, 10mm/mV, 20mm/mV, 

20/10mm/mV,10/5mm/mV GC 

- Baterie reincarcabila Litiu-Ion  

-Imprimanta termala incorporata  

-Hartie imprimanta 210 mm x 140 mm  

-Viteza hartie: Manual: 5mm/s, 6.25mm/s, 10mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 

50mm/s  

 

Dimensiuni dezirabile ECG: 305 x 228 x 74 mm 
Greutate: 4,0 Kg 
Garanție: 2 ani 
 
Ofertantul este obligat să asigure instalarea și asamblarea completă a echipamentelor 

medicale, în locațiile stabilite de comun acord cu beneficiarul.  

Toate produsele care vor fi livrate vor fi noi. Toate produsele se vor livra cu manual de 

utilizare, certificate de garanție, carnet de service și lista unităților service agreate de 

furnizor. 

Ofertantul are obligația de a întocmi toată documentația tehnică necesară pentru a obține 

aprobările / autorizațiile cerute de lege, după caz. 
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10. Bugetul alocat achiziției 

Bugetul alocat în proiect pentru serviciile care fac obiectul prezentei cereri este de  6.134 

(sasemiiosutatreizecisipatru) EURO, respectiv 29.688 

(douăzecișinouădemiișasesuteoptzecisiopt) lei cu TVA, calculat la cursul INFOEURO din luna 

iunie, 2020.  

Prețurile ofertei vor fi ferme pe toată perioada de derulare a contractului.  

 

11. Termenul de livrare a echipamentelor medicale 

Termenul de livrare a echipamntelor medicale este de 7(șapte) zile de la semnarea 

contractului.  Produsele vor fi livrate la sediul Beneficiarului din Iași, str.Morilor, nr.22, Iași, 

România. 

 

12. Recepția serviciilor și modalități de plată 

Pentru recepția produselor livrate părțile vor încheia și semna un proces verbal de recepție. 

Livrarea și recepția produselor se va face la adresa indicată de achizitor, de către persoana 

desemnată de achizitor. Produsele care nu corespund cerințelor din prezenta invitație de 

participare și ofertate de furnizor, vor fi înlocuite cu produse corespunzătoare pe cheltuiala 

furnizorului în maximum 15 zile lucrătoare. De asemenea, dacă produsele sunt deteriorate 

din cauza unor factori externi (condiții meteorologice, vandalism etc.), furnizorul va trebui să 

le repare sau înlocuiască, după caz, în maximum 15 zile lucrătoare. 

 

Plata facturii pentru bunurile livrare și recepționate se va efectua într-o singură transă, în lei, 

prin ordin de plată în maxim 10(zece) zile de la data depunerii acesteia spre plată și numai în 

condițiile recepției fără obiecții a prodselor. 

Cursul de schimb aplicabil conversiei din EURO în lei pentru efectuarea plății este cursul de 

schimb InforEuro valabil pentru luna în care s-a emis factura sau pre-factura. 

 

 

 

FORMATUL CONTRACTULUI ÎNTRE FURNIZOR ȘI BENEFICIAR 

!!!A NU SE COMPLETA ÎNAINTE DE SEMNAREA CONTRACTULUI!!! 

 

!!!A NU SE TRIMITE ODATĂ CU OFERTA!!! 

 

 

DENUMIREA CONTRACTULUI: FURNIZAREA DE ECHIPAMENTE MEDICALE 
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NUMĂR DE REFERINȚĂ : ........................ 

 

 Încheiat între: 

 

Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști, Moaşelor și Asistenților Medicali din România – 

Filiala Iaşi (OAMGMAMR–Filiala Iași) cu sediul în municipiul Iași, str.Morilor. nr.22, 

telefon/fax 0232-240695, cod fiscal 13398243, având cont RO59BRDE240SV07642382400 

deschis la Banca Română pentru Dezvoltare–Agenţia Independenţei, reprezentat legal de 

Preşedinte, Pintilie Liliana-Lăcrămioara (BENEFICIAR) 

ȘI 

 

<Denumire> 

<Adresa furnizorului> 

<Număr de referință oficial / Număr de referință în scopuri de TVA> 

(Furnizor) 

 

 

Articolul 1: Obiectul contractului 

 

Obiectul contractului constă în furnizarea produselor indicate în oferta furnizorului - "Partea B: 

Formatul ofertei ce va fi înaintată de către ofertant”. 

 

Articolul 2: Prețulcontractului 

 

Valoarea totală a contractului pentru produsele indicate la articolul 1 este: <XXX EUR/>, 

respectiv <XXX EUR/> lei,  TVA inclus.  

 

Articolul 3: Documentele contractuale 

 

Documentele care fac parte din prezentul contract sunt (în ordinea priorităților): 

- Acordul contractual 

- Oferta furnizorului astfel cum a fost depusă în faza de licitație - "Formatul ofertei ce va fi 

înaintată de către ofertant”. 

- Orice alte documente justificative, dacă este cazul 

 

Pentru orice alte aspecte care nu sunt definite în prezentul contract, se aplică regulile prevăzute 

în Condițiile generale  

B8d Proiect de contract: Condiții 

generale (Anexa I) 
c4e_annexigc_en.pdf  

 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?isAnnexes=true 

 

 

Articolul 4: Livrări și plăți 

 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?isAnnexes=true
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Furnizorul va livra fără rezerve produsele indicate în oferta furnizorului - "Formatul ofertei ce va 

fi înaintată de către ofertant”. Livrările vor fi executate la datele indicate, în termen de maxim 7 

zile de la comanda. 

 

Beneficiarul va plăti furnizorului pentru produsele livrate suma indicată în articolul 2 al 

prezentului contract.  

 

În cazul în care contractul este încheiat în EURO, iar plățile se fac în monedele naționale, cursul 

de schimb aplicabil trebuie să fie cursul de schimb InforEuro valabil pentru luna în care s-a emis 

factura sau pre-factura, în cazul scutirii de TVA. 

 

Plățile se vor efectua într-o singură tranșă, în termen de maxim 45 de zile de la recepția tuturor 

produselor. 

 

Articolul 5: Valabilitatea contractului 

 

Valabilitatea contractului este de 90 zile.  

Data începerii este data semnării contractului de către ultima parte. 

 

Articolul 6: Soluționarea litigiilor  

 

Orice litigiu care decurge din prezentul contract sau care se referă la acesta și care nu poate fi 

soluționat în alt mod se va înainta jurisdicției exclusive a  instanței judecătorești competente, în 

conformitate cu legislația națională a statului Autorității Contractante. 

 

Pentru furnizor Pentru Beneficiar 

Numele:  Numele:  

Funcția:  Funcția:  

Semnătura:  Semnătura:  

Data:  Data:  

 

 

Acest material a fost produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.Conținutul este doar în responsabilitatea 

Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Filiala Iași/Institutului 

Medico Sanitar Public Spitalul Raional Ungheni şi nu poate fi considerat, în nici o circumstanță, ca reflectând 

poziția  Uniunii Europene sau a Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020. 

 


