








  Formular nr. 1 

 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

 

Către ....................................................................................................................... ................... 

                     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

________________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate 

(denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm  

______________________________________________________________, 

                                                (denumirea serviciilor) 

pentru suma de _____________________________________________________ (moneda ofertei),  

                                                      (suma in litere si in cifre) 

plătibilă la 30 zile de la prestarea serviciilor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugată în valoare de 

__________________________________________________________. 

                                  (suma in litere si in cifre) 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile 

produsele în termenul solicitat. 

3. Ne angajăm sa menţinem această ofertă valabila pentru o durată de 

___________________________________________________ zile, respectiv până la data de        

(durata in litere si cifre) 

___________________________, şi ea va ramane obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată           

(ziua/luna/anul) 

oricând inainte de expirarea perioadei de valabilitate.     

4. Pana la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilită câştigătoare, vor 

constitui un contract angajant între noi. 

5. Precizăm că:             (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

         depunem oferta alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 

marcat în mod clar "alternativa";      

         nu depunem ofertă alternativă. 

6. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă 

pe care o puteţi primi. 

 

Subsemnatul/a ___________________________________ (nume, prenume), în calitate de 

_____________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru şi în numele ____________________ 

__________________________________________. 

 (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 

Data completării:  _________________                            Semnătura autorizată ________________ 

 

 

 
 

 
 
 

 

 



 
Anexa la oferta de preț 

 
Nr. 
Crt 

Denumire analiza Nr. analize 
estimate pentru 

anul 2021 

Preț unitar lei,     
fără TVA 

Valoare lei,         
fără TVA 

1 AC. ANTI HCV ELISA 15 
  

2 AC. ANTI HIV 1+2 3 
  

3 AC. ANTI TIROIDPEROXIDAZA (ATPO) 9 
  

4 Acid folic 8 
  

5 ACID URIC 42 
  

6 ALBUMINE SERICE 1 
  

7 AMILAZA 8 
  

8 ANTIBIOGRAMA 49 
  

9 ANTIGENE HBs ELISA 15 
  

10 Alfa-fetoporteina 3 
  

11 AUTOCONTROL 1.459 
  

12 Bilirubina indirecta (neconjugata) 8 
  

13 BILIRUBINA TOTALA DIRECTA 53 
  

14 CALCIU 130 
  

15 COLESTEROL 503 
  

16 COPROCULTURA 20 
  

17 CPK 4 
  

18 CREATININA 1.482 
  

19 D-DIMER 5 
  

20 ELECTROFOREZA 5 
  

21 EX. COMPLET DE URINA 1.567 
  

22 EX. COPROPARAZITOLOGIC 27 
  

23 EX.CULT.BACTERIENE 4 
  

24 EXUDAT FARINGIAN 7 
  

25 FERINTINA 1 
  

26 FIBRINOGEN A/B 11 
  

27 FIER 33 
  

28 FOSFATAZA ALCALINA 17 
  

29 FT3 ELISA 2 
  

30 FT4 20 
  

31 GGT 1.544 
  

32 GLICEMIE 1.562 
  

33 GLICOZURIE CANTITATIVA 1 1 
  

34 GOT 1.460 
  

35 GPT 1.545 
  

36 HDL COLESTEROL 70 
  

37 Helicobacter PYLORI Ag din mat. Fecale 48 
  

38 HEMOGLOBINA A1c  30 
  

39 HEMOLEUCOGRAMA 1.555 
  



40 INR/QIUCK 78 
  

41 IONOGRAMA (NA, K) 48 
  

42 KALIU 190 
  

43 LDH 7 
  

44 LDL COLESTEROL 70 
  

45 LIPAZA 1 
  

46 MAGNEZIU 119 
  

47 NATRIU 187 
  

48 PCR  138 
  

49 PROBE HEPATICE (GPT,GOT,GGT) 257 
  

50 PROTEINE TOTALE 6 
  

51 PSA ELISA 17 
  

52 Sange din scaun (Pyran) 5 
  

53 SEDIMENT URINAR 1.566 
  

54 SUMAR URINA 124 
  

55 TPHA 200 1 
  

56 TRANSFERINA 1 
  

57 TRIGLICERIDE 502 
  

58 TSH 33 
  

59 UREEA SERICA / URINARA 1.467 
  

60 URREA SERICA 3 
  

61 UROCULTURA 92 
  

62 VDRL 1.149 
  

63 Vitamina B12 10 
  

64 VSH 5 
  

TOTAL: 
 

 

 

Subsemnatul/a _________________________________________ (nume, prenume), în calitate 

de _____________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru şi în numele 

____________________ __________________________________________. 

                 (denumirea/numele operatorului economic) 

 

Data completării:  _________________                            Semnătura autorizată ________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OPERATOR ECONOMIC                                                                                                Formular nr. 2                                                     

_______________________ 

          (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de la art. 59-60 

din Legea nr. 98/2016 

1. Subsemnatul(a) ________________________________(se înserează numele operatorului economic-

persoana juridică), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de 

____________________(se menţionează procedura) pentru achiziţia  de 

__________________________________(se inserează, după caz, denumirea produsului, serviciul sau 

lucrării şi codul CPV), la data de ________________(se  inserează data), organizată de 

________________________________(se inserează numele autorităţii contractante), declar pe proprie 

răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte 

publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la  art. 59-60 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile 

publice. 

2. Declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta 

declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică 

sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.  

3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 

situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai SPITALULUI DE PSIHIATRIE 

TULGHEȘ cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

     Persoanele din cadrul Autorităţii contractante cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, 

derularea şi finalizarea prezentei proceduri de atribuire,  conform prevederilor art. 59-60, din 

Legea nr. 98/2016: 

 

Nr. 

crt.  

Nume si prenume  Funcţia deţinută în cadrul Spitalului de Psihiatrie Tulgheș 

1 Csibi Veronica Manager 

2 Buștihan Maria   Membru in comisia de achiziție 

3 Marc Elena Membru in comisia de achiziție 

4 Moroșanu Gabriel Membru in comisia de achiziție 

5 Stănică Romeo Membru in comisia de achiziție 

6 Buștihan Constantin Membru in comisia de achiziție 

7 Dacău Mihaela Membru de rezervă in comisia de achiziție 

 

 

                 Operator economic    _____________________                                                                  

(semnătura autorizată) 

 

  

    

   
 



   MODEL DE CONTRACT   PRESTĂRI    SERVICII 

 
Nr................ din........................ 

 

Intre: 

 

SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES, TULGHES,  Nr. 342, Jud. 

Harghita, cod unic de înregistrare 4367728, cont IBAN  

RO26TREZ3545041XXX000724, deschis la TREZ.Toplita, TELEFON 0266-

338188; fax:0266-338033, reprezentat prin EC.CSIBI VERONICA în calitate de 

MANAGER , în continuare BENEFICIAR 

şi 

S.C _____________________ cu sediul in ____________________  tel/fax: 

__________________, E-mail: _______________________ ,  inregistrata la 

Registrul Comertului cu nr.________________, cod unic de inregistrare 

_______________ cont ____________________ deschis la Trezoreria 

_____________________  reprezentat de _________________________, , in 

calitate de PRESTATOR, 

 

 

CAP I. OBIECTUL CONTRACTULUI: 

 

Art.1. Obiectul prezentului contract îl constituie efectuarea urmatoarelor servicii: -

EFECTUAREA DE ANALIZE MEDICALE DE LABORATOR PENTRU 

PACIENTII SPITALULUI DE PSIHIATRIE TULGHES. 

-RIDICAREA PROBELOR  SI  TRANSMITEREA REZULTATULUI 

ANALIZELOR IN CEL MAI SCURT TIMP. 

Art.2. Analizele medicale efectuate de PRESTATOR  vor cuprinde analizele de 

laborator din  urmatoarele specialitati: Hematologie; Imunologie; Coagulare ; 

Examen complet de urina+Sediment; Examen materii fecale ; Biochimie  si 

autocontrol/spital  solicitate cu Bilet/Comandă de analize emisa de BENEFICIAR. 

Art.3. Analizele vor fi efectuate din probele recoltate de catre personalul angajat al 

spitalului  pe baza de bilet de recoltare pentru fiecare pacient, evidenta  acestora 

tinandu-se  in registrul de recoltare  iar   autocontrolul/spital (salubritate/sterilitate) se 

va efectua din probele  recoltat de către PRESTATOR  din spatiile si suprafetele  

indicate de BENEFRICIAR. 

Art.4. Rezultatele analizelor efectuate vor fi comunicate prin email beneficiarului în 

cel mai scurt timp posibil pentru ca medici să poată recomanda tratamentele necesare 

în funcție de rezultatul primit, iar rezultatele validate, tipărite și semnate de către 

prestator se vor transmite în original. Rezultatele probelor de salubritate/sterilitate de 

asemenea se vor anunța imediat ce au fost confirmate, prin telefon, pentru a putea fi 

luate măsurile necesare, urmând a fi transmise și în original. 

 Art.5. Pentru contravaloarea analizelor efectuate de PRESTATOR, acesta va emite 



lunar factură fiscală spre  BENEFICIAR cu anexă care să cuprindă denumirea 

analizelor efectuate, numărul analizelor efectuate, tariful analizelor si  sumele 

rezultate. 

Art.6. Tariful aplicat este descris in anexa nr.1  la contract. 

Art.7. Decontăriile facturiilor emise se vor efectua in termen de 30 zile calendaristice 

de la emiterea facturiilor . 

 

 CAP II. DURATA CONTRACTULUI: 

 

Art. 8. Contractul este incheiat pe o perioada de 12 luni. Prezentul contract intra in 

vigoare începând cu data de 14.01.2021 până la data de 31.12.2021. 

Art. 9. Prelungirea contractului si eventualele reactualizari de preturi, oferirea de noi 

servicii medicale etc., se vor face prin acte aditionale parte integranta a contractului. 

Art. 10.Intentia de a modifica datele contractului vor fi anuntate cu 30 de zile inaintea 

expirarii contractului. 

Art. 11. Contractul poate fi denuntat unilateral in cadrul termenului pentru care a fost 

incheiat in conditiile specificate de comun acord. 

 

CAP. III. PRET. MODALITATI DE PLATA: 

 

Art. 12. BENEFICIARUL  se obliga sa plateasca PRESTATORULUI pretul in 

lei/analiza conform preturilor din anexa 1 la prezentul contract. 

Art. 13. Plata se va face pe baza de factura fiscala, in numerar sau prin virament 

bancar in  30 zile de la emiterea facturii, in contul indicat de PRESTATOR  . 

Neplata in termen de 45 de zile de la expirarea termenului de plata duce la majorari 

de 0,036%/zi din valoarea facturii neplatite. 

 

CAP IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR: 

 

Art.14.  PRESTATORUL are urmatoarele obligatii: 

a) PRESTATORUL isi asuma intreaga responsabilitate in ceea ce priveste furnizarea 

serviciilor medicale si calitatea acestora, in concordanta cu prevederile legale, 

respectandu-se cerintele impuse de standardele de calitate in vigoare. 

b)  Echipamentul si aparatura medicala utilizata in serviciile medicale acordate 

BENEFICIARULUI poseda certificatele corespunzatoare normelor legale in acest 

sens. 

c)  PRESTATORUL este obligat sa asigure materialul necesar recoltărilor 

materialelor biologice si să  preia probele biologice recoltate  de la pacientii 

BENEFICIARULUI, pe baza de  comanda scrisa de analize medicale de laborator. 

d)  PRESTATORUL este obligat sa comunice BENEFICIARULUI buletinele cu 

rezultatele analizelor efectuate in timp util ,in forma de comunicare stabilita la 

ART.4 din prezentul contract. 

e) PRESATATORUL este obligat sa desemneze o persoana de contact care va tine 



legatura cu persoana de contact din partea BENEFICIARULUI 

f) PRESATATORUL se obliga sa intocmeasca factura fiscala care va fi insotita de 

un centralizator cu numarul analizele medicale umane de laborator 

solicitate/efectuate in luna respectiva. 

g) PRESTATORUL este obligat sa pastreze confidentialitatea si sa nu transmita altor 

terte parti informatii, documente si materiale obtinute ca urmare a indeplinirii 

prevederilor prezentului contract. 

 

Art.15. BENEFICIARUL are urmatoarele obligatii: 

a) BENEFICIARUL este obligat să indice spatiile de prelevare a probelor pentru 

autocontrol si pacientii de la care s-au recoltat probe in baza comenzii scrise. 

b) BENEFICIARUL este obligat să se asigure ca probele prelevate au fost marcate 

corect ( fiecare probă sa fie consemnata pe comanda scrisa de analize medicale 

umane de laborator, cu identificarea tipului de analiza solicitat, numarul de ordine 

al recoltarii/pacientului,locatia recoltarii in cazul autocontrolului,  alte date 

necesare pentru identificare). 

c) BENEFICIARUL este obligar să ia legătura cu laboratorul PRESTATORULUI 

ori de câte ori se ivesc probleme în legătură cu analizele efectuate sau în legătură 

cu analizele care se vor solicita de la PRESTATOR 

d) BENEFICIARUL este obligat să desemneze persoana de contact din care să ţină 

legătura cu laboratorul PRESTATORULUI. 

e) BENEFICIARUL este obligat sa verifice si să accepte facturiile fiscale emise  de 

PRESTATOR , pentru prestarea serviciilor de analize medicale umane de 

laborator si autocontol. 

f) BENEFICIARUL este obligat sa plateasca in termenul stabilit contravaloarea 

facturilor emise de PRESTATOR. 

 

CAP. V. INCETAREA CONTRACTULUI: 

 

Art.16. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară  

intervenţia unui/unei tribunal arbitral /  instanţe judecătoreşti, în cazul în care 

una dintre părţi: 

 

• nu îşi execută una dintre obligaţiile enumerate, din prezentul contract; 

• este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată 

procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului 

contract; 

• cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract 

fără acordul celeilalte părţi; 

• îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-

o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va 

duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract.sau 



• în termen de 15 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la 

cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare 

dintre obligaţiile ce-i revin. 

• achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, 

printr-o notificare scrisă, fără nici o compensație, de la data obținerii autorizației 

sanitare de funcționare a laboratorului propriu. În acest caz furnizorul are dreptul 

de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită 

până la data denunțării unilaterale a prezentului contract. 

Art.17.  Contractul se poate fi denuntat unilateral de oricare dintre parti cu 

obligatia notificarii in termen de 15 zile. 

Art.18.  Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului 

contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care 

încetarea urmează să-şi producă efectele. 

Art.19. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra 

obligaţiilor deja scadente între părţile contractante. 

Art. 20. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în 

mod culpabil a cauzat încetarea contractului. 

 

CAP. VI. NOTIFICĂRI: 

 

Art. 21. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una 

dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la 

adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. 

Art. 22. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, 

prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră 

primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această 

confirmare. 

Art. 23. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consider primită în prima zi 

lucrătoare după cea în care a fost expediată. 

Art. 24. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă 

nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la 

alineatele precedente. 

 

CAP.VIII  FORTA MAJORA: 

  

Art. 25. Forta majora aşa cum este definita de lege exonerează de răspundere 

partea care o invoca, in condiţiile notificării scrise in termen de 5 zile de la 

apariţia cazului de forta majora si pe baza unui certificat emis de organele 

competente in materie. 

 

CAP. IX LITIGII: 

 



Art. 26. Litigiile de orice fel decurgând din executarea contractului se vor 

soluţiona pe cale amiabila sau judecătoreasca, respectiv tribualul din teritoriul 

BENEFICIARULUI. 

Art. 27. Completările, modificările prezentului contract nu sunt operabile 

parţilor decât daca rezulta expres din acte adiţionale semnate de ambele parţi. 

 

CAP. VII.  CLAUZE FINALE: 

 

Art.28. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat 

între părţile contractante. 

Art. 29.  Prezentul contract, împreună cu anexele sale (daca exista) care fac parte 

integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă 

înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 

Art. 30. Partile semnatare declara si garanteaza ca persoanele care semneaza mai 

jos sunt, la data semnarii prezentului contract , autorizate in mod corespunzator , 

prin masurile statutate necesare, sa semneze prezentrul contract in mumele si 

pentru institutiile pe care le reprezinta. 

 

 

Prezentul contract a fost redactat, editat si semnat  in 2 (doua) exemplare 

originale,  cate unul pentru fiecare parte, ambele exemplare fiind in mod egal 

autentice si valabile. 

 

 

BENEFICIAR:          PRESTATOR: 

 

Spitalul de Psihiatrie Tulghes                                     S.C  

Manager, 

 Administrator 

          

 

Dir.Financiar Contabil 

 

 

Comp. Achiziții publice, contractare 

 

 

Vizat 

 

 

 

 

 



ANEXA NR. 1 LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII MEDICALE 

Nr...................... din.................................... 

 

 
Nr. 
Crt 

Denumire analiza medicală Pret unitar/ analiza 
LEI fără TVA 

1 AC. ANTI HCV ELISA 
 

2 AC. ANTI HIV 1+2 
 

3 AC. ANTI TIROIDPEROXIDAZA (ATPO) 
 

4 Acid folic 
 

5 ACID URIC 
 

6 ALBUMINE SERICE 
 

7 AMILAZA 
 

8 ANTIBIOGRAMA 
 

9 ANTIGENE HBs ELISA 
 

10 Alfa-fetoporteina 
 

11 AUTOCONTROL 
 

12 Bilirubina indirecta (neconjugata) 
 

13 BILIRUBINA TOTALA DIRECTA 
 

14 CALCIU 
 

15 COLESTEROL 
 

16 COPROCULTURA 
 

17 CPK 
 

18 CREATININA 
 

19 D-DIMER 
 

20 ELECTROFOREZA 
 

21 EX. COMPLET DE URINA 
 

22 EX. COPROPARAZITOLOGIC 
 

23 EX.CULT.BACTERIENE 
 

24 EXUDAT FARINGIAN 
 

25 FERINTINA 
 

26 FIBRINOGEN A/B 
 

27 FIER 
 

28 FOSFATAZA ALCALINA 
 

29 FT3 ELISA 
 

30 FT4 
 

31 GGT 
 

32 GLICEMIE 
 

33 GLICOZURIE CANTITATIVA 1 
 

34 GOT 
 

35 GPT 
 

36 HDL COLESTEROL 
 

37 Helicobacter PYLORI Ag din mat. Fecale 
 



38 HEMOGLOBINA A1c  
 

39 HEMOLEUCOGRAMA 
 

40 INR/QIUCK 
 

41 IONOGRAMA (NA, K) 
 

42 KALIU 
 

43 LDH 
 

44 LDL COLESTEROL 
 

45 LIPAZA 
 

46 MAGNEZIU 
 

47 NATRIU 
 

48 PCR  
 

49 PROBE HEPATICE (GPT,GOT,GGT) 
 

50 PROTEINE TOTALE 
 

51 PSA ELISA 
 

52 Sange din scaun (Pyran) 
 

53 SEDIMENT URINAR 
 

54 SUMAR URINA 
 

55 TPHA 200 
 

56 TRANSFERINA 
 

57 TRIGLICERIDE 
 

58 TSH 
 

59 UREEA SERICA / URINARA 
 

60 URREA SERICA 
 

61 UROCULTURA 
 

62 VDRL 
 

63 Vitamina B12 
 

64 VSH 
  

 

Spitalul de Psihiatrie Tulghes                                     S.C ..........................  

Manager, 

  Administrator 

 

          

Dir.Financiar Contabil 

 

 

Comp. Achiziții publice, contractare 

 

 

Vizat  


