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APROBAT
MANAGER,
Dr. CĂLIN-PAVEL COBELSCHI

STRATEGIA DE CONTRACTARE
1. Obiectul contractului/acordului-cadru: Servicii medicale de transport sanitar asistat cu ambulante de
tip/B1/B2
Cod CPV: 85143000-3
2. Procedura de atribuire: Procedura proprie: valoarea estimată este mai mică decât pragul valoric prevăzut la
art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice.
3. Justificarea neîmpărțirii pe loturi: Servicii medicale de transport sanitar asistat cu ambulante de tip B1/B2
ce face obiectul procedurii, are aceeași funcționalitate, este destinat aceluiași scop și reprezintă un tot unitar. Acest
serviciu reprezintă o necesitate de sine stătătoare și nu face parte dintr-o necesitate mai largă de servicii similare.
4. Modalitate specială de atribuire - instrumentul sau tehnica aleasă este acordul – cadru deoarece acesta permite
autorității contractante să achiziționeze serviciile respective în funcție de necesitățile și fondurile care vor fi alocate pe o
perioada de 24 de luni.
5. Determinarea valorii estimate a acordului cadru:
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Servicii
medicale de
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Cantitățile maxime înscrise în tabelul de mai sus fac obiectul acordului cadru de la semnare pe o perioada de 24 luni.
La estimarea valorii s-a avut în vedere ofertele din baza de date de la diferți operatori.

Criterii de calificare si selectie privind capacitatea:
Pentru a se asigura că un ofertant are capacitatea juridică şi competenţele tehnice şi profesionale pentru a executa
contractul de achiziţie publică care urmează să fie atribuit se solicita:
Cerinta 1 : Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la
art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.
Modalitatea 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 urmeaza a fi prezentate, la
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire in
conformitate cu prevederile art. 196 alin (2)/LG 98/2016 coroborat cu prevederile art. 132 alin (2) / HG 395/2016.
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 al 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 art. 166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4.alte documente edificatoare, dupa caz.
Cerinta 2 : Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la
art.60 din Legea 98/2016
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator,
subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in DUAE.
Documentul justificativ, respectiv Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.60 din Legea nr.98/2016 se
depune de catre catre toti participantii la procedura ( operator economic care depune oferta in mod individual sau in
asociere, subcontractant sau tert sustinator ) odata cu DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor.
Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale:
1.Operatorii economici ce 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 dintre situatiile de anulare a
constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va
completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Persoane juridice/ fizice romane: Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al
operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis
de ONRC. Se va prezenta in original sau copie conform cu originalul.
Persoane juridice/ fizice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica
sau inregistrare/ atestare din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul
este rezident
2. Autorizatie de functionare privind practicarea serviciilor de asistenta medicala de urgenta si transport medical
asistat, emisa de catre Ministerul Sanatatii
Modalitate de indeplinire – se va completa DUAE.
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Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE se vor depune de catre
ofertantul/candidatul la procedura odata cu DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor din anunț
Notă: Având în vedere starea de urgență, îndeplinirea documentelor solicitate se va face în termen de 20 de zile lucrătoare de
la data încheierii Acordului - Cadru. Neprezentarea documentelor în acest termen, va duce la rezilierea Acorduluicadru/contractului subsecvent.

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut
Justificarea criteriului de atribuire: Criteriul de atribuire “prețul cel mai scazut” se justifica avand in vedere ca serviciile
ce se vor achizitiona au caracteristicile stabilite concret si astfel se doreste numai punctarea pretului si selectarea ofertei cu
prețul cel mai scăzut.

Sef Serviciu Achizitii Publice, Aprovizionare si Contractare
Ec. Ovidiu-Mihnea Stoica

Întocmit,
Gabriela Stoica
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