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CAIET DE SARCINI
pentru achiziția de
Echipamente pentru recuperare medicala conform
contract de finantare nr 3545/03.08.2022
Cod CPV: 33154000-4 - Aparat de recuperare medicală cu vibraţii lateral oscilante
Cod CPV-33100000-1- Echipamente medicale (rev 2)

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ aplicată de solicitanţii finanţării unor cheltuieli de investiţii şi
reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei,
Protectiei Sociale
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1. INFORMATII GENERALE
ASOCIATIA ESPERANDO
Adresa sediu social, Strada Colonia Topitorilor nr 14A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș,
România; persoana de contact: Andrada Craciun -presedinte asociatie; tel: 0745614431 / e-mail:
andradacraciun@yahoo.com
Adresa implementare proiect: Strada Colonia Topitorilor nr 14A, Municipiul Baia Mare, județul
Maramureș, România
ASOCIAȚIA ESPERANDO este o persoană juridică română de drept privat, non-guvernamentală,
apolitică, non-profit și îșidesfășoară activitatea în condițiile stabilite de Ordonanța nr. 26/2000, cu
modificărileși completările ulterioare și ale statutului.

2. SCOPUL CONTRACTULUI, DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR, REZULTATE
ASTEPTATE SI CERINTE SPECIFICE PENTRU OFERTANTI
Scopul prezentului contract de achiziție consta in achizitia de echipamente de recuperare medicala
conform specificatiilor de mai jos.
DESCRIEREA ECHIPAMENTELOR
Lotul 1 - Valoarea estimata : 177.160,00 lei+TVA

Nr Crt

Echipament

Caracteristici tehnice minimale

Buc

Aparat de recuperare medicală cu vibraţii lateral oscilante pentru a crește
performanța și a îmbunătăți funcția musculară și circulaţie. Funcții integrate
Wobbel și Smart Coaching
Dimensiuni: 150 x 65 x 30 mm

1
Aparat de recuperare medicală
cu vibraţii lateral
oscilante cu balustrade de sustinere

2

Aparat recuperare medicala cu vibratii
lateral oscilante pentru maini

Greutate: 150 g Unitate de baza
Panou de control integrat cu 4 butoane și afișaj (pornire/oprire, butonul
selectează [frecvență, timp...], butonul +/-)
Dimensiuni: 683 x 490 x 131 mm
Placă de picioare: 547 x 349 mm
Greutate: 31 kg
Amplitudine: 0..+/-4,7 mm (cursă: 9,4 mm)
Max. accelerație: 20,6 g ÌÌInterval de frecventa: 5..33 Hertzi
Max. sarcina (greutate corporala): 140 kg
Cerințe de alimentare: 230 V AC, 50/60 Hz, 400 VA
Telecomanda [entru functia Wobbel
Balustrade inox
Aparat recuperare medicala cu vibratii lateral oscilante pentru maini
- lățimea de prindere de 160 mm, este proiectată pentru exerciții cu o
singură mână ghidate de terapeut.
Carcasă solidă din plastic
Gamă de tensiune de intrare gamă largă adaptor de rețea: 100-240 V AC
Dimensiuni: 250 x 160 x 80 mm
Greutate: 1,9 kg
Interval de frecventa: 5-40 Hz
Consum de energie: max. 200 VA
Amplitudine 2.5 mmfix
Acceleratie maxima 16.1 g
Functie Wobbel

1

1
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Aparat de recuperare medicala cu vibratii lateral-oscilante cu masa inclinabila pentru adulti

3

Aparat de
recuperare
medicala cu
vibratii lateraloscilante cu
masa inclinabila

Aparat de
recuperare
medicala cu
vibratii lateraloscilante cu
masa inclinabila
copii

4

Numarprodus

8N055020, 8N055021

Aparatmedical

Da

Certificate

CE0123 , Aprobaemedicala

Unitate de control intern

Cut afisajgrafic

Telecomanda

Telecomanda Wireless cu 8 butoane

Frecventa (de la/pina la)

5..33 Hz

Amplitudine (de la/pina la)

0..+/-3,4 mm

Cursa

0..6,8 mm

Accelerație maximă

12,3 g

Dimensiuni unitațe de bază
(w/d/h)

682 x 490 x 131 mm

Suprafataplacii de lucru
(w/d)

547 x 349 mm

Dimensiuni de gabarit (l/b/h)

2400 x 700 x 950 mm

Greutate unitate de baza

33 kg

Greutate totala

113 kg

Sarcina maxima

120 kg

Puterea de alimentare

400 VA

Functie Wobbel

Da cu 4 trepte (W1 pana la W4)

Dimensiuni

Masa inclinabila in pozitie orizontala:
2400 x 700 x 950 mm, suprafata de
culcat: 1900 x 600 mm

Greutate

Masa inclinabila fara unitatea de
baza: 80 kg, incl. Unitatea de Baza:
111 kg

Mișcarea plăcii

Alternant lateral, cu actionare din
ambele parti !!!

Tip motor

Motor AC, nu necesită întreținere

Aparat de recuperare medicala cu vibratii lateral-oscilante cu masa inclinabila pentru copii -le permite copiilor să beneficieze de succesul terapiei
cu Galileo. Galileo Med 15 TT are o interfață pentru a controla TiltTable de
către telecomandă și poate afișa și unghiul de înclinare. Med 15 TT poate fi
scos din TiltTable și folosit ca placă de bază pe podea. Galileo Delta Mini
sunt deosebit de potrivite pentru utilizare la copii mici cu o greutate de până
la 45 kg.
Cu butoane pentru pornire/oprire, frecvență +/-, unghi de înclinare +/-,
controlul modului Wobbel
TiltTable cu afișaj în unghi și curele de fixare pentru picioare și trunchi
Pentru persoane cu o înălțime de până la 1,20 m și o greutate de 45 kg
Dimensiunea totală în orizont. poziție: 1435 x 450 x 890 mm
Zona de culcare: 1250 x 450 mm
Înălțimea de culcare (oriz.): 590 mm (fără role)
Greutate: 27,3 kg
Max. greutate corporală: 45 kg
Unitate de bază Galileo Med 15 TT
Panou de control integrat cu butoane și afișaj
Conexiune pentru gantere Galileo Mano
Dimensiuni: 524 x 340 x 100 mm (inclusiv mânere)
Placă pentru picioare: 412 x 258 mm
Greutate: 12,8 kg

1

1
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Amplitudine: 0..+/-3,5 mm (cursă: 7,0 mm)
Max. accelerație: 10,3 g
Gama de frecventa: 8..27 Hertzi
Cerințe de alimentare: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 180 VA

5

Aparat de
recuperare
medicala cu
vibratii lateraloscilante
pentru copii
mici

Aparat de recuperare medicala cu vibratii lateral-oscilante pentru copii mici
cu o masa corporala de pana la 50 kg.
Control integrat pentru gantera, precum și accesoriul Wobbel
Specificatii tehnice:
Unitate de control intern Da
Telecomanda Da
Frecventa 8 - 27 Hz
Amplitudine (de la/pana la) 0..+/-3,5 mm
Cursa 0..7 mm
Acceleratie maxima 10,3 g
Dimensiunea unitatii de baza (l/w/h) 524 x 340 x 100 mm
Dimensiunea platformei (l/w) 412 x 258 mm
Greutatea unitatii de baza 12,8 kg
Greutatea totala 12,8 kg
Sarcina maxima 50 kg
Consum energie 180 VA
Categorie semi-profesional
Functie Wobbel Da

1

Lotul 2: Valoarea estimata : 157.500,00 lei+TVA

Nr
Crt

Echipament

Caracteristici tehnice minimale

Buc

Aparat recuperare prin stimulare multisenzoriala prin imersia in realitatea virtuala, conectat la un videoproiector sau la un ecran de mari
dimensiuni, reproduce o serie de exerciţii interactive si datorită unei
camere cu infraroşu care analizează mişcările pacientului creează
interactivitatea.
La sfârşitul fiecărei sesiuni de exerciţii sistemul generează un raport
privind activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute. Activitatea poate de
asemenea să fie înregistrată pentru a putea fi re-examinata

1

Aparat recuperare
prin stimulare
multisenzoriala prin
imersia in realitatea
virtuala

Unitate de achizitie

Kinect 2

Camera Color

1920 x 1080 @30 fps

Aparat Adâncime Camera

512x424

Adâncime maximă

5m

Adâncime minimă

50 cm

Adâncime orizontală

70 grade

Adâncime verticală

60 grade

Luminozitate

> 3200 ANSI Lumeni

Rezolutie

1920x1080 Full HD, HDMI input

Statie de lucru

Procesor Tehnologie i3

Memorie RAM

4GB – HDD 500 GB

Rezolutie
Marcaj

1920 x 1080
CE

1
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3. ALTE CERINTE
Ofertantii vor include in Oferta tehnica:
 Prezentarea unui grafic de timp de executie a contractului sub forma unui grafic Gantt in care
vor fi prezentate periodele de furnizare echipamentelor;
 In cadrul ofertei tehnice Ofertantul este obligat sa indice faptul ca la elaborarea acesteia a tinut
cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii conform
reglementarilor in vigoare la nivel national si care vor fi respectate pe parcursul indeplinirii
contractului. Se va completa Formularul 04.

4. RECEPTIA ECHIPAMENTELOR
Receptia echipamentelor se va face in baza proceselor verbal de predare-primire, receptie,
punere in functiune si instruire personal.

5. PERIOADA DE LIVRARE
Termenul de livrare este de maxim 60 de zile.
6. INFORMATII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE
Sursa de finantare:Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale prin Agentia pentru plati si Inspectie
Sociala a Judetului Maramures.
Achizitia se desfasoara in conformitate cu ANEXA 7 PROCEDURA SIMPLIFICATĂ aplicată
de solicitanţii finanţării unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi
rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale
Modificarea contractului se poate face doar in perioada de executie a acestuia si doar prin acte
aditionale. Nu vor fi efectuate plati in avans.
Facturile vor fi emise in urma elaborarii proceselor verbale de receptie, punere in functiune si instruire
personal.
Plata se va face dupa emiterea facturii, in maxim 90 de zile de la receptionarea acesteia. Plata este
conditionata de incasarea de catre ASOCIATIA ESPERANDO a sumelor aferente de la Ministerul
Muncii si Solidaritatii Sociale prin Agentia pentru plati si Inspectie Sociala a Judetului Maramures.
Aceasta conditionare este dictata de faptul ca, decontarea cheltuielilor de catre Beneficiar se va face
prin mecanismul Cererilor de Plata, ceea ce presupune incasarea facturilor solicitate la Autoritatea de
Management, pentru a putea efectua platile din contract.
Informatii suplimentare se pot obtine prin transmiterea unei solicitari scrise la:
ASOCIATIA ESPERANDO
Strada Colonia Topitorilor nr 14A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România; persoana de
contact: Andrada Craciun -presedinte asociatie; tel: 0745614431 / e-mail: andradacraciun@yahoo.com
7. INFORMATII PRIVIND MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI
Documentele ofertei, orice corespondenta si orice alte documente legate de prezenta achizitie vor fi
redactate in limba romana – eventualele documente intocmite intr-o alta limba vor fi prezentate in
original sau copie legalizata, impreuna cu o traducere autorizata in limba romana, traducere realizata
de un traducator autorizat de Ministerul Justitiei din Romania.
Moneda in care va fi exprimat pretul ofertei este LEI.
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Documentele ofertei trebuie sa fie numerotate, inscrise intr-un OPIS ce va fi anexat ofertei si
indosariate.
Neprezentarea oricarui document solicitat in specificatiile tehnice va duce la declararea ofertei ca
neconforma.
Continutul ofertei:
A.Documente de calificare
 Certificat constatator emis de catre Oficiul National al Registrului Comertului sau alta institutie
echivalenta in tara de origine a operatorului economic – in copie conform cu originalul, care sa
ateste existenta codurilor CAEN 4774 sau similar;
 Certificat de inregistrare fiscal (CUI) – in copie conform cu originalul;
 Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ
teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de
stat sau echivalent;
 Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale;
 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 14 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in
obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente
acestora, cu modificarile si completarile ulterioare – Formularul 02;
 Declaratie privind evitarea conflictului de interese – Formularul 03.
 Capacitate financiara : Cifra de afaceri medie anuala peultimii 3 ani (2019-2020-2021) minim
175.405 lei pentru lotul 1 si 157.500 lei pentru lotul 2
- Se vor prezenta parti din situatiile financiare care demonstreaza cifra de afaceri.
NOTE:
(1) Din certificatele fiscale prezentate trebuie sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii
restante la data depunerii ofertei;
(2) Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare
(certificate, alte documente echivalente) pentru demonstrarea indeplinirii obligatiilor de plata catre
bugetul de stat si cel local, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine;
(3) In cazul unei asocieri, toate documentele de calificare vor fi depuse de catre fiecare partener in
parte.
(4) Certificatele si documentele prezentate trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor;
Nota1 Ofertantii nerezidenti vor furniza traduceri autorizate in limba romana ale documentelor
solicitate mai sus.
Nota2 In cazul asocierii, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
B. Oferta tehnica
In oferta tehnica ofertantul trebuie sa raspunda punctual la toate aspectele prevazute in cadrul Sectiunii
nr. 3-6, sa detalieze modurile si mijloacele prin care oferta indeplineste aceste cerinte, astfel incat
comisia de evaluare sa aiba posibilitatea evaluarii acesteia in mod cat mai informat si facil.
Propunerea tehnica va detalia metodologia proprie de furnizare prin prezenta specificatiilor tehnice,
respectand in totalitate ca si cerinte minime caracteristicile prezentate in Sectiunile nr. 3-6.
Propunerea tehnica va prezenta detaliat fiecare cerinta in parte si va evidentia specificatiile tehnice
formulate, acestea fiind considerate cerinte tehnice minimale si obligatorii.
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Propunerea tehnica va contine descrierea detaliata a echipamentelor solicitate precum si graficul de
livrare a echipamentelor.
In cadrul ofertei tehnice Ofertantul este obligat sa indice faptul ca la elaborarea acesteia a tinut cont de
obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii conform reglementarilor in vigoare la
nivel national si care vor fi respectate pe parcursul indeplinirii contractului. Se va completa Formularul
04.
C. Oferta financiara
Oferta financiara va fi prezentata in Lei, in conformitate cu Formularul 05 anexat.
Pretul prezentat in Oferta financiara va include toate costurile legate de indeplinirea cerintelor
contractului.
Avand in vedere faptul ca acest proiect beneficiaza de finantare din fonduri europene, iar contractul de
finantare impune limitari cu privire la modalitatea de bugetare a proiectului, se va respecta limita
maxima de buget indicata.
Pretul ofertat este ferm si nu poate fi modificat pe perioada de derulare a contractului.
Neprezentarea Ofertei financiare, prezentarea unei valori depasite fata de bugetul alocat pentru
aceasta achizitie atrage dupa sine excluderea ofertantului din procedura de atribuire a
contractului de achizitie.
D. Criterii de atribuire
Cel mai mic pret .
E. Conditii de depunere a ofertelor
Oferta se va depune in plic sigilat, un exemplar format fizic in original. Plicul sigilat care contine:
- Plic nr.1 – Documente de calificare
- Plic nr.2 – Oferta tehnica
- Plic nr.3 – Oferta financiara
Va fi insotit de o scrisoare de inaintare - Formular 01. Toate documentele ofertei vor fi semnate si
stampilate pe fiecare pagina de catre reprezentantul ofertantului.
De asemenea, pe toate documentele in copie va aparea mentiunea “conform cu originalul”.
Ofertele vor fi numerotate pe fiecare pagina si vor contine opis (semnat si stampilat de catre
reprezentantul legal al Ofertantului).
Plicul se va depune la sediul de proiect al Achizitorului, repectiv: Strada Colonia Topitorilor nr 14A,
Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România. Termenul limita de depunere a ofertelor
22.11.2022, ora 15:00.
Pe plic se va mentiona:
Oferta pentru contractul - achiziția de furnizare Echipamente pentru recuperare medicala
contract de finantare nr 3545/03.08.2022
„A nu se deschide inainte de 22.11.2022, ora 15:00.”
Plicul trebuie sa fie marcat cu denumirea si adresa ofertantului (inclusiv telefon si adresa de mail),
pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva va fi declarata
intarziata.
Ofertele care vor fi depuse/transmise la o alta adresa a achizitorului decat cea stabilita in anunt sau
dupa expirarea datei limita de primire vor fi declarate intarziate si se vor returna nedeschise.
Nu se accepta depunerea de oferte alternative.
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Pentru asigurarea nediscriminarii si asiurarea egalitatii de snase participantilor la procedura, operatorii
economici pot depune oferte in cadrul procedurii pentru unul din loturi, doua loturi, mai multe loturi
sau la toate loturile, cu conditia indeplinirii criteriilor de participare si calificare specifice fiecarui lot in
parte. Comisia de evaluare poate solicita clarificari participantilor la procedura. Orice modificare a
propunerii tehnice initiale si/sau de pret in timpul evaluarii ca urmare a solicitarilor de clarificari,
conduce la eliminarea canditatului/candidatilor a ofertelor depuse de catre acestia.
Daca plicul exterior nu este marcat corespunzator, Beneficiarul nu isi asuma nici o responsabilitate
pentru ratacirea ofertei.
Achizitorul isi rezerva dreptul de:
- A accepta sau a respinge orice oferta;
- A anula procedura de atribuire a contractului;
- A respinge toate ofertele oricand inainte de notificarea rezultatului procedurii de atribuire, fara ca
aceasta sa atraga asupra sa vreo obligatie fata de Ofertantul sau Ofertantii afectati.
Ofertantii vor fi anuntati cu privire la anularea procedurii in cel mult 3 zile de la data anularii.
F. CONTESTATII
Conform Ordinului 1284/08.08.2016, Sectiunea a-4-a Derularea procedurii competitive, Art.4.3
Contestarea, operatorii economici nemultumiti de modul de desfasurare a procedurii competitive se pot
adresa instantelor de judecata competente pentru solutionarea cauzei. Atragem atentia ca CNSC /
ANAP nu au competente privind solutionarea contestatiilor in contextul derularii procedurii
competitive definite de Ordinul 1284/08.08.2016.
Intocmit

MARE-ROSCA MARCEL ANDREI
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Formulare

Formular 01 SCRISOARE DE INAINTARE
Formularul 02 DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 14 din Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute
in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu
modificarile si completarile ulterioare
Formularul 03 DECLARATIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE
Formular 04 DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI DE SECURITATE SI
SANATATE IN MUNCA
Formular 05 FORMULAR DE OFERTĂ si Anexa la oferta
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OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)
Formular 01
SCRISOARE DE INAINTARE
Catre: ………………………..

Domnilor,
Subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ......................., ne oferim ca, in conformitate cu
prevederile si cerintele cuprinse in specificatiile tehnice, sa prestam activitatile specifice si necesare
realizarii proiectului…………………………….
Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este declarata castigatoare, sa furnizam serviciile
si sa prestam serviciile in graficul de timp anexat.
Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o perioada de 60 de zile de la depunerea
ofertelor si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea
perioadei de valabilitate.
Pana la incheierea si semnarea contractului, aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa
de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant
intre noi.
Precizam ca nu depunem oferta alternativa.

Data completarii: ……………………..
Operator economic: …………………………………
(semnatura autorizata si stampila)
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OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)
Formularul 02
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea
fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si
completarile ulterioare
Subsemnatul(a), ......................., in calitate de ......................., referitor la procedura .......................,
declar pe propria raspunde, sub sanctiunea falsului in declaratii, asa cum este acesta prevazut la art.
326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, ca nu ma
incadrez in ipotezele descrise la art.14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind
prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene
si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea
nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
Subsemnatul(a), ......................., declar ca voi informa imediat ....................... daca vor interveni
modificari in prezenta declaratie.
De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg
ca ....................... are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiei, orice
informatii suplimentare.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
.......................
(numele si functia persoanei autorizate)
.......................
(semnatura persoanei autorizate)
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OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)
Formularul 03
DECLARATIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE
Subsemnatul(a), ......................., in calitate de ......................., referitor la procedura .......................,
declar pe propria raspunde, sub sanctiunea excluderii din procedurasi a sanctiunilor aplicate faptei de
fals in acte, ca nu ne aflam in situatiile prevazute de legislatia nationala in vigoare, in ceea ce priveste
conflictul de interese.
Persoanele care detin functii de conducere in cadrul ASOCIATIA HEIDENROSLEIN care
semneaza/aproba documente emise in legatura cu atribuirea contractului sunt:
o
o
o
o

CRACIUN ANDRADA CRISTINA– Presedintele Asociatiei;
RADU AURICA - Vicepresedintele Asociatiei
POP AUTICA - Contabila Asociatiei
MARE-ROSCA MARCEL-ANDREI - expert achizitii publice, prestatorul serviciul de
organizare a procedurilor de achizitii

Subsemnatul (a), declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu siinteleg
caBeneficiarulPrivat are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmariideclaratiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Inteleg cain cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
.......................
(numele si functia persoanei autorizate)
.......................
(semnatura persoanei autorizate)
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OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)
Formular 04
DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI DE
SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
Prin prezenta declaratie, subsemnat (ul)/a …………………………....................., reprezentant
legal al ………………………….....................................…….., participant la procedura competitiva
pentru: (denumirea contractului)…….......................................................….…
DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE, sub sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals in
declaratii, ca pe toata durata de furnizare a serviciilor aferente contractului (denumirea contractului)
…….......................................................….…, conform graficului de prestare a serviciilor, se va
respecta legislatia nationala de securitate si sanatate in munca, in vigoare.

Data completarii:

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizata)
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OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)
Formular 05
FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
_________________________________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne
oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să
prestăm/_______________________ (denumirea serviciului), pentru suma de
__________________________________ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), la care
se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de _________ (suma în litere şi în cifre).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în
termul de
Data _______/_______/_________
__________________________, (semnătură), în calitate de ___________________, legal autorizat
să semnez oferta pentru şi în numele
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ANEXA OFERTA FINANCIARA - LOTUL 1
Nr
Crt

Echipament

Buc

Aparat de recuperare medicală cu vibraţii
1 lateral oscilante cu balustrade de sustinere

1

Aparat recuperare medicala cu vibratii
lateral oscilante pentru maini

1

2
3

Aparat de recuperare medicala cu vibratii
lateral-oscilante cu masa inclinabila

1

4

Aparat de recuperare medicala cu vibratii
lateral-oscilante cu masa inclinabila copii

1

5

Aparat de recuperare medicala cu vibratii
lateral-oscilante pentru copii mici
TOTAL

1

Pret Unitar
(lei, fara
TVA)

Valoare
fara TVA
(lei)

Data _______/_______/_________
__________________________, (semnătură), în calitate de ___________________, legal autorizat
să semnez oferta pentru şi în numele
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ANEXA OFERTA FINANCIARA - LOTUL 2

Nr
Crt

Echipament
Aparat recuperare prin stimulare multi1 senzoriala prin imersia in realitatea virtuala

Pret Unitar
(lei, fara
TVA)

Buc

Valoare
fara TVA
(lei)

1

TOTAL

Data _______/_______/_________
__________________________, (semnătură), în calitate de ___________________, legal autorizat
să semnez oferta pentru şi în numele

Pagina 16 din 16

