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           Nr. 5740/25.05.2020 
 
 
APROBAT, 
MANAGER, 
DR. ERWIN FLORONI 
 
 

 
CĂTRE: OPERATORII ECONOMICI INTERESATI 
 

 
Referitor la: Procedura de ’’negociere fără publicare prealabilă’’, avand ca obiect achizitia de : 

CENTRALA MONITORIZARE COMPUSA DIN STATIE DE MONITORIZARE SI 12 MONITOARE     

FUNCTII VITALE -1 BUC 

 

Cod CPV: 33195000-3 Sisteme de monitorizare a pacinetilor (Rev.2) 
 
Valoarea estimata a achizitiei 234.453,78 lei 
Spitalul Municipal “Dr. Teodor Andrei” Lugoj, cu sediul in Lugoj, str. Gh. Doja, nr. 36, jud. Timis, în 
calitate de autoritate contractantă, organizează procedura de:‘’negociere fără publicare prealabilă ’’, 
potrivit art. 5 din Legea 55/15.05.2020,coroborat cu art.104, alin.(1), lit.c) din Legea 98/2016 privind 
achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 
Obiect contract : CENTRALA MONITORIZARE COMPUSA DIN STATIE DE MONITORIZARE SI 12 
MONITOARE     FUNCTII VITALE -1 BUC 
Durata contractului : maxim 3 luni de la data semnării contractului 
Termen de plata: 60 de zile de la livrarea echipamentelor insotita de factura fiscala, Proces Verbal 
livrare/instruire personal, punere in functiune si garantie. 
Sursa de finanţare a achiziţiei care urmează să fie efectuată : bugetul de stat, conf. O.M.S. 548/2020; 

1. Limba de redactare a ofertei : limba română; 
2. Perioada de valabilitate a ofertelor: minim 30 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor; 

3. Criteriul utilizat pentru achiziţia serviciilor sus menţionate : cel mai bun raport calitate- preț” .   

A.Oferta financiară: 

Ponderea ofertei financiare este de 50 % 

Oferta dumneavoastră financiară va conține toate costurile legate de furnizare,livrare/ transport, punere 
in functiune, instruire personal, garantie si port garantie oferita pordusului. 

Oferta se va întocmi în lei, fără TVA.  

 

 
B.Oferta tehnică : 

Se va completa punct cu punct de catre operatorul economic Anexa la prezenta procedura. 

Autoritatea contractantă consideră că factorii de evaluare stabiliți au legătură directă cu obiectul 
contractului ce urmează a fi întocmit, aceștia asigurând o concurenţă reală între operatorii economici și 
permit verificarea efectivă a informaţiilor furnizate de către ofertanţi. 

Stabilirea ponderilor s-a realizat cu aplicarea principiilor care stau la baza achizițiilor publice, în condiții de 
eficiență economică, pe considerente de rentabilitate, proporțional cu efectele economice previzionate, 
precum și cu asigurarea unei concurențe reale între operatorii economici, in contextu starii de alerta si a 
pandemiei COVID 19, astfel prezenta documentatie va fi publicata si pe site-ul autoritatii contractante 
:www.smlugoj.ro 

Punctajul total (PT) este de 100 puncte, astfel :  

 P1 (punctajul ofertei financiare), astfel:   

- pentru cel mai scazut cost se acorda 50 puncte; 

- pentru costul de pe locul al doilea se acorda 30 puncte; 

- iar pentru cel mai ridicat cost se acorda 0 puncte 
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 P2 (termenul de livare al echipamentului), astfel: 

-  din stoc - 50 puncte 
-  max. 2 saptamani dupa semnarea contratului - 40 puncte 
-  max. 2-4 saptamani dupa semnarea contratului - 30 puncte 
-  max. 4-6 saptamani dupa semnarea contratului- 20 puncte 
-  max. 6-8 saptamani dupa semnarea contratului- 10 puncte  
-  peste 8 saptamani de la semnarea contractului- 0 puncte 
 
 

4. Oferta va conţine : Propunere financiară şi propunere tehnică, precum si Formularele solicitate si 
se  pe adresa de e-mail municipal.lugoj@yahoo.com. 
Autoritatea contractanta nu va lua in considerare ofertele trimise/primite peste termenul limita !!! 

5. Data limită pentru transmiterea ofertei : 27.05.2020, orele 14.00 
6. Data şi ora deschiderii ofertei : 28.05.2020, orele10.00. Sedinta de evaluare a ofertelor nu este 

publica, dar autoritatea contractanta isi asuma transmiterea Procesului Verbal de deschidere a 
ofertelor pe e-mail, catre toti operatorii economici care depun oferta in conditiile stabilite de 
prezenta documentatie. 

7. In urma incheierii Procesului Verbal de selectie a ofertei, in termen de 48 de ore de la finaliarea 
acestuia autoritatea contractanta va trimite comunicarea privind rezultatul ’’negocierii fără 
publicare prealabilă’’,pe adresa de e-mail specificata in Fisa de Informatii Generale atasata 
ofertei, doar catre operatorul economic declarat castigator de catre Comisia de selectie, in care va 
fi specificata data semnarii contractului de furnizare. 
 
 
APROBAT, DIR. FIN. CONT. 
Ec. Bota Blanka 
 
 
 
 
VIZAT JURIDIC 
Oana Jurjoni 
 
 
 
 
INTOCMIT, 
Olimpia Ciulonescu 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:municipal.lugoj@smlugoj.ro
mailto:municipal.lugoj@yahoo.com

