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INVITATIE   DE   PARTICPARE 
la 

NEGOCIERE FARA PUBLICAREA PREALABILA A  UNUI ANUNT DE PARTICIPARE 
Avand ca obiect 

GAZE MEDICALE 
“Oxigen medicinal lichid, oxigen medicinal comprimat, dioxid de carbon 100% gaz 

medicinal și protoxid de azot medicinal” 
 

1. AUTORITATEA CONTRACTANTA  
1.1 Denumire si adresa: SPITAL MUNICIPAL”DR. TEODOR ANDREI” LUGOJ , str. 
Gh. Doja, Nr. 36, jud. Timis, Cod Postal: 305500, e-mail: municipal.lugoj@smlugoj.com; 
1.2 Activitatea principala: Sanatate; 
1.3 Publicarea invitației de participare și a documentelor aferente acesteia (CAIET DE 
SARCINI si FORMULARE)  se va face pe site-ul autoritati contractante: www.smlugoj.ro 
2. OBIECTUL ACHIZITIEI: 
2.1 GAZE MEDICALE-“Oxigen medicinal lichid, oxigen medicinal comprimat, dioxid de 
carbon 100% gaz medicinal și protoxid de azot medicinal” 
Lotul 1: Oxigen medicinal lichefiat 
Lotul 2: Oxigen medicinal comprimat, dioxid de carbon 100% gaz medicinal și protoxid de azot 
medicinal. 
2.2 Sursa de finanțare:  Fonduri C.J.A.S. Timis 
2.3 Cod CPV: 24111500-0 Gaze medicale(Rev.2) și 98300000-6 Servicii diverse(Rev.2). 
2.4 Valoare estimate a achizitiei: 920.232,00 lei fara T.V.A. 
3. MODUL DE ELEBORARE SI DE DEPUNERE AL OFERTELOR 
3.1 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/Caietul de 
sarcini: 03.12.2020 ora 9.00 
3.2 Modul de elaborare a ofertei:  
Ofertantul trebuie să elaboreze oferta in conformitate cu specificatiile din caietul de 
sarcini.(ANEXAT). Nu se accepta oferte parțiale, depuse doar pentru unul sau o parte din 
produsele solicitate intr-un lot. 
3.3  Propunerea tehnico-financiară. 
  Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa respecte în totalitate 
cerințele prevazute în Caietul de sarcini (ANEXA) in ceea ce priveste  specificaţiile tehnice 
minime obligatorii si sa furnizeze toate informatiile cu privire la preț precum şi la alte condiții 
financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică.   
3.4 Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare:  Prețul cel mai scăzut . 
   Ofertele vor fi exprimate in lei fara T.V.A cu doua (2) zecimale. 
   In cazul in care comisia constata ca sunt doi ofertanti clasati pe locul I, ca urmarea a faptului ca  
au fost depuse doua oferte cu acelasi prêt, se va solicita celor doi ofertanti reofertarea. Urmare a 
reofertarii pretul va fi exprimat in lei cu doua(2) zecimale si va fi mai mic decat  pretul oferta 
initial. In cazul in care, ofertantii nu transmit noua propunere financiara pana la data si ora 
stabilita de catre comisia de evaluare a ofertelor, se va lua in considerare pretul ofertat initial. 
3.5 Depunerea ofertelor: Ofertele se vor trimite pe adresa de e-mail a autoritatii contractante: 
municipal.lugoj@yahoo.com,  până la data si ora stabilita in prezenta Invitatie, respectiv  
04.12.2020,  ora 10.00. Ofertele transmise/primite dupa termenul stabilit de autoritatea 
contractanta nu vor fi evaluate de catre comisia de evaluare a ofertelor, numita  prin Dispozitia 
managerului. 
3.6 Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 30 zile de la termenul limita de depunere a 
ofertelor. 
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4. CONDITII DE LIVRARE SI DE PLATA 
4.1 Locul de livrare a produselor: sediul autoritatii contractante din Lugoj, str. Gh. Doja, nr. 
36, jud. Timis. 
4.2. Termen de plata :Plata  se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către 
operatorul economic, în termen de 60 de zile de la data receptiei produselor livrate, în baza 
facturii fiscale și a notei de recepție.  
 

 
DIR. FIN. CONT,                                                                                       VIZAT JURIDIC, 
Ec.  Bota Blanka                                                                                                  Oana Jurjoni 

 
 

INTOCMIT, 
Sef Birou Achizitii Publice Aprovizionare 

Olimpia Ciulonescu 


