FERTIGYN S.R.L.
Adresa: Municipiul Iasi, România, Str. PALAT nr. 3C, CLADIRE E3, MEZANIN, SPAÞIU STRUCTURAT ÎN
CABINET MEDICAL E3-M1
Tel. +40731782473
E-mail manager@origyn.ro

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI - SPECIFICAȚII TEHNICE
pentru procedura de achiziție
”Furnizare echipamente medicale - Etapa 2”

din cadrul proiectului cu titlu:

“INOVATIE SI COMPETITIVITATE IN TERAPIA INFERTILITATII”,
cod SMIS: 135581

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Axa prioritară 2. Îmbunatatirea competitivitatii întreprinderilor mici si mijlocii
Prioritatea de investiții 2.2. Îmbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii
muncii în IMMuri, în sectoarele competitive identificate în SNC

CUPRINS
•
•
•

SECȚIUNEA I: INFORMAȚII GENERALE
SECȚIUNEA II: DOCUMENTAȚII TEHNICE
SECȚIUNEA III: FORMULARE

Ofertantul este obligat să respecte cerintele Ghidul Solicitantului POR 2014-2020, precum și cerintele
Ghidului Specific POR 2014-2020, Axa prioritara 2. Îmbunatatirea competitivitatii întreprinderilor mici si
mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2. Îmbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii
muncii în IMMuri, în sectoarele competitive identificate în SNC.

2

SECTIUNEA I: INFORMAȚII GENERALE

I.1 INFORMAȚII BENEFICIAR
Denumire: FERTIGYN SRL
Cod unic de înregistrare fiscală: 22008854
Adresa sediu social: Municipiul Iasi, România, Str. PALAT nr. 3C, CLADIRE E3, MEZANIN, SPAÞIU
STRUCTURAT ÎN CABINET MEDICAL E3-M1
Persoana de contact: PIROI ADRIAN
E-mail: manager@origyn.ro
Tel/fax: +40 731 782 473
Modalitate de comunicare: telefon, email, poștă/curier rapid.
Tipul achizitorului / Principala activitate: societate comerciala / 8622 - Activitati de asistenta medicala
specializata
Persoanele cu funcții de decizie în cadrul unității: RADU MAFTEI-administrator, DOROFTEI BOGDANAsociat unic
I.2 OBIECTUL CONTRACTULUI
1. Denumire contract: Furnizare echipamente medicale - Etapa 2 (Sistem complet profesional secventiere
genom intreg – buc: 1, Sistem de pipetare – buc: 1, Extractor automat de acizi nucleici – buc: 1,
Congelator vertical embrionologie – buc: 1)
2. Tip contract: furnizare
3. Loc de livrare: Municipiul Iasi, România, Str. PALAT nr. 3C, CLADIRE E3, MEZANIN, SPAÞIU STRUCTURAT
ÎN CABINET MEDICAL E3-M1, judeþul Iasi
4. Durata contractului: livrare si punere in funcțiune in maxim 6 luni de la data comenzii ferme, dar nu mai
tarziu de data de finalizare a perioadei de implementare a proiectului, la care se adauga perioada de
garantie ofertata in cadrul procedurii. In cazuri justificate durata de executie a contractului se poate
prelungi, cu acordul partilor, prin act aditional la contractul de Furnizare, cu incadrarea in prevederile
contractului de finantare incheiat cu Autoritatea de Management (AM)
5. Termen de livrare: maxim 6 luni de la data comenzii ferme
6.

Divizare pe loturi: DA □

NU X

7. Oferte alternative sunt acceptate
DA □
NU X
Operatorii economici care participă la prezenta procedură nu au dreptul:
să participe în două sau mai multe asocieri de operatori economici;
să depună o ofertă individuală şi o altă ofertă comună.
8. Valoarea estimata totala fara TVA: RON 2.606.000,00
Descrierea produsului
Furnizare echipamente medicale - Etapa 2 :
Sistem complet profesional secventiere genom intreg – buc: 1
Sistem de pipetare – buc: 1
Extractor automat de acizi nucleici – buc: 1
Congelator vertical embrionologie – buc: 1

Valoare estimata (fara TVA)
RON 2.606.000,00
1.679.400,00
775.300,00
99.300,00
52.000,00

Avand in vedere indisponibilitatea de resurse financiare suplimentare necesare suplimentarii contractului de
achizitie din surse proprii, Achizitorul nu va atribui contractul de furnizare la o valoarea peste valoarea estimata,
ofertele care depasesc valoarea estimata urmand a fi respinse in etapa de analiza .
9. Detalii despre obiectul contractului
Obiectul contractului constă în furnizare de echipamente, dupa cum urmeaza:
Furnizare echipamente medicale - Etapa 2 :
Sistem complet profesional secventiere genom intreg – buc: 1
Sistem de pipetare – buc: 1
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Extractor automat de acizi nucleici – buc: 1
Congelator vertical embrionologie – buc: 1

Pentru toate reperele, se vor respecta cel putin cerintele tehnice minimale detaliate in prezenta documentatie.
In cazul echipamentelor Sistem de pipetare, Congelator vertical, Achizitorul poate accepta achizitia de
echipamente care demonstreaza prin certificatele de conformitate CE prezentate in oferta ca respecta
reglementarile de conformitate europene privind alte standarde decat standarele medicale aplicabile,
(enumeram cu titlu de exemplu Directiva 93/42, sau 98/79 sau 2017/745).
Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o marcă de fabricaţie sau
de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a
tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor
produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”. Prin echivalent se vor
înțelege produse cu aceleași caracteristici tehnice sau superioare față de cele menționate în documentatia pentru
ofertanti – specificatii tehnice.
Ofertele trebuie să facă dovada îndeplinirii tuturor cerințelor prevăzute în prezenta documentație.
Se resping ofertele parțiale și care nu demonstrează îndeplinirea condițiilor de participare și a cerințelor tehnice
minimale la data depunerii ofertei.
Oferta stabilită câștigătoare, precum și prezenta documentație cu anexele sale devin automat anexe ale
contractului de furnizare care se semnează cu ofertantul câștigător. Executia Contractul/-ele de furnizare nu
incepe mai devreme de avizarea procedurii de achiziție care a condus la semnarea contractului/-elor. De
asemenea, contractul se anuleaza in cazul ne-avizarii procedurii de achiziție.
Operatorul economic care va semna contract de achiziție datorează Achizitorului contravaloarea daunelor
directe și indirecte referitoare la proiectul „INOVATIE SI COMPETITIVITATE IN TERAPIA INFERTILITATII”, cod SMIS
135581, cauzate de neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin ofertă și prin
contractul de achiziție, inclusiv, dar fără a se limita la eventualele reduceri / corecții financiare sau alte rețineri,
penalități și obligații de plată imputate de Autoritatea de Management / Organismul Intermediar sau de alte
structuri de control.
Operatorul economic care va semna contractul de achiziție are obligația de a asigura disponibilitatea informațiilor
și documentelor referitoare la contractul de furnizare, cu ocazia misiunilor de control desfășurate de Autoritatea
de Management / Organismul Intermediar pentru Program sau de alte structuri cu competențe în controlul și
recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după
caz.
Contractul de furnizare se poate modifica cu acordul partilor, prin incheierea unui act aditional si doar în conditiile
prevazute de Ordinul MFE Nr. 1284/2016.
I.3 SURSA DE FINANȚARE
- Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 20142020 Axa prioritară 2. Îmbunatatirea competitivitatii întreprinderilor mici si mijlocii, Prioritate de investitii 2.2.
Îmbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii în IMMuri, în sectoarele
competitive identificate în SNC
- Surse proprii: SC FERTIGYN SRL.
I.4 PROCEDURA APLICATĂ
Procedura competitivă în conformitate cu Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive
aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări
finanțate din fonduri europene
I.5 TERMENE
Alte informații si/sau clarificări pot fi obținute, prin mail, de la adresa: manager@origyn.ro
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•
•

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: cu 3 zile înainte de data limită de depunere a
ofertei. Solicitările de clarificări vor fi transmise prin email la datele de contact menționate mai sus,
fiind adresate persoanei de contact.
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: în maxim 2 zile de la data primirii solicitării. In
functie de complexitatea solicitarii de clarificari, termenul de raspuns se poate prelungi, cu
respectarea prevederilor OMFE 1284/2016. Întrebările și răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi
publicate pe platforma Ministerului Fondurilor Europene la https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/,
fără a se preciza numele operatorului care a cerut clarificarea.

I.6 CERINȚE MINIME SOLICITATE
Situația personală a
operatorilor economici

Cerinta nr. 1: neincadrarea în situațiile prevăzute la art. 14 si 15 din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr. 66/2011
a). Completarea și prezentarea, în original, a Formularului –Declarația privind
neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 66/2011, semnata de reprezentantul legal al operatorului
economic (sau de altă persoana autorizată să îl reprezinte).
Persoanele față de care se verifică incidența conflictului de interese sunt:
Administratori si asociati: RADU MAFTEI-administrator, DOROFTEI BOGDANAsociat unic
Persoanele care evaluează ofertele sunt:
- RADU MAFTEI-administrator, DOROFTEI BOGDAN-Asociat unic
În cazul în care se constată că unul dintre ofertanți/ subcontractanți/membri
ai asocierii se află în una dintre situațiile menționate în OUG 66/2011, oferta
acestuia va fi respinsă.
Precizări:

Declaratie de eligibilitate

Capacitatea de exercitare a
activitatii profesionale

a. Dacă pe perioada derulării procedurii de achiziție apare o situație de conflict
de interese, ofertantul are obligația să notifice în scris, de îndată, achizitorul
(S.C. FERTIGYN S.R.L.) și să ia măsuri pentru înlăturarea situației respective.
Cerinta nr. 2 . Se solicita completarea DECLARAȚIE PRIVIND SITUAȚIA
PERSONALA A OFERTANTULUI
Cerință obligatorie:
Operatorii economici participanți la procedură trebuie să desfășoare activitatea
economică corespunzătoare obiectului procedurii. Operatorii economici
participanți la procedură trebuie:
- să nu aibă activitatea suspendată,
- să nu fie supuși procedurilor Legii 85/2014 privind procedura insolvenței
- sa nu fie supuși procedurilor falimentului
Se solicita completarea formularului DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
atasat.
Cerinta nr. 1: ofertantul trebuie sa dovedeasa forma de inregistrare ca
persoană fizică sau juridică (cerinta trebuie indeplinita de catre toti
ofertantii/membrii asocierii si eventualii subcontractanti).
Cerinta nr. 2: ofertantul va demonstra că are dreptul de a pune pe piață
echipamentele care fac obiectul contractului (ca producator, importator sau
distribuitor cu domeniul de activitate principal sau secundar, înscris în
Certificatul Constatator ORC și autorizat conform art. 15 din Legea nr.
359/2004). (cerinta trebuie indeplinita de catre toti ofertantii/membrii
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asocierii si eventualii subcontractanti pentru partea de contract pe care
urmeaza sa o indeplineasca).
Documente de confirmare solicitate:
i. Persoane juridice /fizice române:Prezentare Certificat Constatator emis, în
conformitate cu legislatia in vigoare, de catre Oficiul Registrului Comertului
(informații de bază).
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale si actuale la
data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Certificatul constatator se prezinta in original sau in copie legalizata. Se
accepta print dupa Certificatele emise online prin portalul ONRC, purtatoare
de semnatura electronica.
ii. Persoane juridice /fizice străine: documente edificatoare care dovedesc o
forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere
profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul
este stabilit, din care sa rezulte ca acesta are obiectul de activitate necesar
pentru indeplinirea contractului – traducere autorizata in limba romana.
Cerinta nr. 3: ofertantul va demonstra deținerea Avizului de funcționare emis
de ANM sau orice document emis de orice institutie nationala care
reglementeaza domeniul echipamentelor medicale sau document echivalent
pentru furnizori externi
(cerinta trebuie indeplinita de catre toti
ofertantii/membrii asocierii si eventualii subcontractanti pentru partea de
contract pe care urmeaza sa o indeplineasca)
In cazul echipamentelor Sistem de pipetare, Congelator vertical embrionologie,
Achizitorul poate accepta achizitia de echipamente care demonstreaza prin
certificatele de conformitate CE prezentate in oferta ca respecta reglementarile
de conformitate europene privind alte standarde decat standarele medicale
aplicabile, (enumeram cu titlu de exemplu Directiva 93/42, sau 98/79 sau
2017/745), caz in care ofertantul nu va prezenta avizul ANM.
In cazul echipamentelor Sistem complet profesional secventiere genom intreg – buc:
1, si Extractor automat de acizi nucleici – buc: 1, se solicita prezentarea de
documente care dovedesc dreptul de a importa/distribui, repara, asigura
mentenanță și punere în funcțiune/instalare pentru tipul de echipamente
medicale ofertat (aviz ANM).
In cazul in care avizul ANM prezentat de ofertant nu identifica faptul ca este
distribuitor al echipamentului ofertat, va prezenta un angajament privind
achizitionarea echipamentului de la un operator economic autorizat ANM ca
distribuitor si va prezenta avizul acestuia. Ofertantul (impreuna cu firmele
asociate sau subcontracate) trebuie sa fie avizati pentru repararea, mentenanta
si punerea in functiune a tipului de echipamente ofertat.
Documente de confirmare solicitate:
Avizul de functionare emis de ANM sau orice document emis de orice
institutie nationala care reglementeaza domeniul echipamentelor medicale
sau document echivalent pentru furnizori externi, cu respectarea normelor
metodologice aplicabile.
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Capacitatea tehnică și/sau
profesională

Cerinţa nr. 4 - Experienta similara: Lista principalelor livrari de produse
efectuate in ultimii 3 ani, din care trebuie sa rezulte faptul ca ofertantul a
livrat produse similare, in valoare cumulata de minimum 50% din valoarea
estimata fara TVA, la nivelul a maximum 2 contracte. Prin produse similare se
intelege echipamente medicale (cerinta trebuie indeplinita prin cumul de
catre toti ofertantii/membrii asocierii si subcontractantii acestora)
4.1. Completarea si prezentarea, în original, a Formularului– Declaraţie privind
lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, semnat de reprezentantul
legal al ofertantului (sau de alta persoana autorizata sa reprezinte ofertantul)
si a listei atasate.
4.2. Documentele prin care operatorii economici pot indeplini cerinta privind
experienta similara sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea nefiind
cumulativa:
- copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit;
- recomandari;
- procese-verbale de receptie;
- certificate constatatoare.
Precizari:
i. Pentru persoanele fizice/juridice romane documentele se prezinta in copie
lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, iar pentru persoanele
fizice/juridice straine documentele se prezinta in copie lizibila cu mentiunea
“conform cu originalul” si vor fi insotite de traducere autorizata in limba
romana.
ii. In cazul contractelor in alte valute, pentru calculul echivalentei leu/valuta se
va aplica cursul inforeuro valabil in luna semnarii contractului.

Cerinta nr. 5 - Informatii
privind asocierea, daca este
cazul: grupul/grupurile de
operatori economici care
depun oferta/oferte
comune vor prezenta
acordul/acordurile de
asociere incheiate in acest
sens.
Cerinta nr. 6 - Informatii
privind partea/partile din
contract pe care operatorul
economic are, eventual,

a. Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime se va lua in calcul numai
cota de participare a ofertantului in contractul respectiv. Cota de participare a
ofertantului reprezinta proportia din valoarea finala a contractului
corespunzatoare participarii acestuia la contractul respectiv. Cota de
participare se dovedeste prin prezentarea oricaror documente considerate
edificatoare in acest sens, precum declaratii ale partenerilor, copii ale
contractelor, procese-verbale de receptie etc.
b. Ultimii 3 ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor
calcula prin raportare la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
c. Achizitorul are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al
produselor care fac obiectul contractului/contractelor prezentat(e) drept
experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. In cazul
in care se constata furnizarea de informatii false, incorecte sau inexacte, oferta
poate fi descalificata.
Completarea si prezentarea, in original, a Declarației privind informațiile
despre asociați si specializarea acestora si a Formularului - Acord de asociere,
semnat de reprezentantii legali ai operatorilor economici asociati din cadrul
grupului (sau de alte persoane autorizate sa ii reprezinte).

Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care
urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor
propusi.
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intentia
sa
le Acordul/acordurile de subcontractare, completate conform formularului din
subcontracteze, daca este sectiunea „formulare si modele de documente” se va/vor depune odata cu
cazul.
oferta.
Declarație
privind Completare Formular specific
egalitatea de șanse
Nota:
În cazul ofertanților persoane juridice străine, toate cerințele solicitate prin prezenta procedură se pot
îndeplini prin prezentarea documentelor/certificatelor/atestatelor, etc. similare sau echivalente eliberate de
autorități competente din țara de origine.
I.7 CONDIȚII SPECIFICE CONTRACTULUI
7.1. Alte condiții particulare referitoare la contract (după caz):
7.1.1. Contract rezervat
DA □
NU ■
(dacă da, scurtă descriere)
7.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi)
DA □
NU ■
Depozite valorice și garanții solicitate (dupa caz)
7.1.3. Garanție de participare
DA □
7.2.

NU ■

Forma juridică pe care o va lua Asociere / Ofertant individual cu sau fara subcontractori.
grupul de operatori economici
căruia i se atribuie contractul/-ele
(după caz)

I.8 MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
Limba de redactare
Limba română.
a ofertei
Eventualele oferte întocmite într-o altă limbă vor fi prezentate împreună cu traducerea
autorizată în limba română.
Perioada de
Valabilitatea ofertei: minim 90 zile.
valabilitate a ofertei
Modul de
Propunerea tehnică se va întocmi pe baza prezentelor specificații tehnice existente pe
prezentare a
site-ul https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/.
propunerii tehnice
Propunerea /Oferta tehnică va fi elaborată astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite în
totalitate cerințele din documentații/ specificații tehnice, în caz contrar oferta putand
fi declarată neconformă. Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către
ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute în Specificațiile tehnice.
Propunerea tehnică va conține:
1). Cate o fisa tehnica pentru fiecare produs ofertat, cu descrierea detaliata a fiecarei
caracteristici tehnice si functionale ale produselor ofertate si a avantajelor tehnice
ofertate, in oglinda cu detalierea caracteristicilor tehnice minime solicitate.
Fisa tehnica va contine si:
Informatii privind disponibilitatea serviciilor suport pe perioada de operare (termen
de interventie pentru solutionarea defectiunilor).
Perioada de garantie acordata produselor ofertate. Se solicita minim 12 luni garantie
pentru toate echipamentele care fac obiectul prezentei achizitii si asigurare service
post-garantie, prin personal calificat.
Ofertantul trebuie sa prezinte un comentariu in oglinda al specificatiilor tehnice
continute in prezenta documentatie, prin care sa demonstreze corespondenta
produselor si serviciilor prezentate in propunerea tehnica cu specificatiile respective.

8

Ofertantul va prezenta Fisele tehnice completate ale produselor ofertate. Se pot
prezenta (si solicita de catre achizitor), de asemenea, pliante, cataloage, brosuri sau
alte documente oficiale, provenite de la producator in limba romana sau in limba
originala si insotite de traducere autorizata in limba romana.
2). Propunerea tehnica trebuie sa contina obligatoriu si urmatoarele elemente:
a). Certificat CE si/sau Declaratie de conformitate CE pentru fiecare echipament
ofertat.

Modul de
prezentare a
propunerii
financiare

Orice neconcordante care nu pot fi clarificate corespunzator între datele solicitate,
prezentarea incompletă a acestora sau lipsa acestora, pot conduce la declararea ofertei
ca neconformă.
Echipamentele ofertate trebuie să fie noi, neacceptându-se produse “secondhand/refurbished”.
Prețul ofertelor va fi prezentat în lei.
Ofertantul isi va pregati propunerea financiara tinand cont de urmatoarele:
a) Toate produsele ofertate trebuie sa fie noi. Nu se accepta produse secondhand sau remanufacturate.
b) Toate produsele ofertate trebuie livrate si puse in functiune la locatia
proiectului: Regiunea Nord-Est, Judetul Iasi, Municipiul Iaşi, Strada PALAT, Nr.
3C, CLĂDIRE E3, MEZANIN, SPAŢIU STRUCTURAT ÎN CABINET MEDICAL E3-M1,
Judet Iaşi si va instrui personalul achizitorului.
c) Perioada de livrare va fi de maxim 6 luni de la primirea comenzii ferme din
partea Achizitorului.
d) Achizitorul va emite comanda cu minim 6 luni inainte de expirarea perioadei
contractuale de livrare
e) Perioada de garantie minim solicitata, pentru toate produsele continute in
prezenta achizitie, este de 12 luni
Propunerea financiara va contine:
1. Formularul de oferta financiara – Formularul din sectiunea “modele de formulare.”
La elaborarea propunerii financiare, ofertanții iau cunostinta de faptul că, și accepta
instituirea de clauze contractuale in contractul de furnizare, care vor stipula
urmatoarea derulare financiara a contractului:
Exista posibilitatea acordarii unui avans, numai in conditiile prezentarii unui document
de garantare a restituirii avansului.
Cuantumul posibilului avans, precum si transele de plata vor fi stabilite prin contractul
de furnizare in corelare cu oferta declarata castigatoare.
Diferenta pana la prețul total al contractului va fi decontata in baza facturii finale si
procesului verbal de predare primire, fie prin cerere de rambursare daca partile convin
si achizitorul poate aloca resursele necesare, fie prin mecanismul decontarii cererilor
de plata conform OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene
pentru perioada de programare 2014-2020, prin plata parila a facturii(lor), iar
inchiderea facturii(lor) cu surse nerambursabile urmand a fi facuta in termenul estimat
de 60-90 de zile de la livrarea catre achizitor a activelor care fac obiectul prezentei
proceduri.
2. Formularul de propunere financiara va include si preturile unitare ale
echipamentelor ofertate si termenele de livrare.
MENTIUNI:
Lipsa propunerii tehnice complete si/sau a propunerii financiare complete poate
conduce la respingerea ofertei. De asemenea, daca va fi cazul, se va stabili care sunt
clarificarile si completarile formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea
fiecarei oferte, precum si data si ora pana la care pot fi transmise clarificarile.
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Modul de
prezentare a ofertei

In cazul in care ofertantii nu transmit clarificarile/raspunsurile solicitate pana la data si
ora solicitate, sau in cazul in care explicatiile prezentate de ofertant nu sunt
concludente, oferta poate fi respinsa.
Motive de anulare a procedurii:
Anularea procedurii, inclusiv a contractului de furnizare poate fi decisă dacă este
întrunită una sau mai multe dintre următoarele situații:
a). niciunul dintre ofertanti nu a indeplinit conditiile de calificare prevazute in prezenta
documentație;
b). abateri grave afecteaza procedura pentru atribuirea contractului sau este imposibila
incheierea contractului;
c). urmare a clarificarilor solicitate de ofertanti se impune modificarea documentatiilor
tehnice ce stau la baza intocmirii ofertei;
d). in orice alta situatie cand beneficiarul considera ca nu poate finaliza procedura prin
atribuirea contractului;
e). neavizarea prezentei proceduri de către entitatea finantatoare a proiectului
(AMPOR/OIPOR ADRNE) sau propunerea de catre entitatea finantatoare a proiectului
(AMPOR/OIPOR ADRNE) de corectii financiare care nu pot fi sustinute de capacitatea
economica a beneficiarului;
f) primirea de propuneri financiare care depasesc valoarea estimata
Adresa la care trebuie depuse/transmise ofertele: FERTIGYN SRL, punctul de lucru al
Achizitorului din Municipiul Iaşi, Strada PALAT, Nr. 3C, CLĂDIRE E3, MEZANIN, SPAŢIU
STRUCTURAT ÎN CABINET MEDICAL E3-M1, Judet Iaşi.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: conform cu anuntul publicat pe
https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/.
Modul de prezentare:
Numărul de exemplare:
1 exemplar OFERTA în ORIGINAL in plic inchis, pe exteriorul cărora se vor preciza
următoarele date:
- Denumirea și adresa ofertantului;
- Denumirea și adresa achizitorului (indicată la prezentul capitol);
- Mențiunea – pentru participarea la procedura de atribuire a contractului de
furnizare având ca obiect Furnizare echipamente medicale - Etapa 2 : Sistem
complet profesional secventiere genom intreg – buc: 1, Sistem de pipetare –
buc: 1, Extractor automat de acizi nucleici – buc: 1, Congelator vertical
embrionologie – buc: 1, in cadrul proeictului „INOVATIE SI COMPETITIVITATE
IN TERAPIA INFERTILITATII”, cod SMIS 135581.
Plicurile vor fi marcate cu denumirea și adresa ofertantului pentru a permite returnarea
ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta va fi declarata întârziată.
Ofertele vor fi depuse de ofertanți:
- fie la punctul de lucru al achizitorului – adresa indicata in documentatie. În
acest caz, ofertanții trebuie să se prezinte la registratura Beneficiarului, în
intervalul orar 9-17;
- fie prin poștă/servicii de curierat. În acest caz, ofertele vor fi transmise cu
confirmare de primire. In aceasta situatie, se va lua in calcul data si ora primirii
coletului de catre Achizitor
Ofertanții poartă întreaga răspundere pentru depunerea ofertelor la adresa indicată în
prezentul capitol și înainte de data și ora limită de depunere a ofertelor. Ofertele
depuse la o altă adresă decât cea indicată la prezentul articol sau după data și ora limită,
vor fi respinse.
Alte precizari:
Se accepta orice documente echivalente ale ofertanților externi in vederea dovedirii
îndeplinirii condițiilor de participare.

10

Informații privitoare
la clauzele
contractuale
generale

Ofertele trebuie să facă dovada îndeplinirii tuturor cerințelor prevăzute în prezenta
documentație.
Se resping ofertele partiale (prin care nu se oferteaza intrega cantitate si tipologie de
produse) si care nu demonstreaza indeplinirea condițiilor de participare si a cerintelor
tehnice minimale la data depunerii ofertei.
Oferta stabilită castigatoare, precum si prezenta documentatie cu anexele sale devin
automat anexe a contractului de furnizare care se semneaza cu ofertantul castigator.
Daca in cadrul ofertelor vor exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste
anumite documente prezentate, achizitorul va solicita detalii, precizari sau confirmari
suplimentare atat de la ofertanti, cat si de la autoritatile competente ce pot furniza
informatii in acest sens.
Orice modificare a contractului de furnizare se va putea face doar prin acordul partilor,
prin incheierea unui act aditional si numai cu respectarea prevedereilor OMFE
1284/2016.
Pretul contractului va fi in lei, este ferm si nu se ajusteaza.
Daca se agreeaza plata unui avans, plata acestuia se va efectua in baza urmatoarelor
documente: factură fiscală de avans insotita de un instrument de garantie pentru
restituirea avansului.
Operatorul economic care va semna contractul de furnizare datorează Beneficiarului
contravaloarea daunelor directe și indirecte referitoare la proiectul „INOVATIE SI
COMPETITIVITATE IN TERAPIA INFERTILITATII”, cod SMIS 135581, cauzate de
neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin ofertă
și prin contractul de achiziție, inclusiv, dar fără a se limita la eventualele
reduceri/corecții financiare sau alte rețineri, penalități și obligații de plată imputate
de Autoritatea de Management/Organismul Intermediar sau de alte structuri de
control.
In contractele de furnizare vor fi prevazute in mod expres criterii de penalizare ale
furnizorilor (ofertantului castigator) in cazul in care se dovedeste ca acesta a
prezentat: documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete in cadrul
procedurii competitive de atribuire a contractului de furnizare, sau pe durata
realizarii contractului, care au adus prejudicii (corectii financiare) beneficiarului
finantarii. În acest caz se va proceda la aplicarea de penalitati (intre 5% si 100% din
valoarea contractului), in corelare exacta cu penalitatile/corectiile/retragerile de
sume aplicate beneficiarului finantarii din partea oricarei Institutii abilitate de lege in
acest sens.
Operatorul economic care va semna contractul de achiziție are obligația de a asigura
disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la Proiect/Contract, cu
ocazia misiunilor de control desfășurate de Autoritatea de Management/Organismul
Intermediar pentru Program sau de alte structuri cu competențe în controlul și
recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice
naționale aferente acestora, după caz.

I.9 CĂI DE ATAC
Orice ofertant nemulțumit de rezultatul procesului de adjudecare are dreptul de a depune contestație către
beneficiar.
Termenul de depunere a eventualelor contestații este de maxim 3 zile lucrătoare de la data publicarii
rezultatului procesului de selecție. În caz contrar, contestațiile nu se vor lua în considerație.
Contestatia se va depune în scris la adresa beneficiarului, mai sus menționată. Beneficiarul răspunde
contestației în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea acesteia.
În situatia în care un operator economic este nemulțumit de modul în care s-a desfășurat procedura
competitivă, acesta se poate adresa instanțelor de judecată competente pentru soluționarea cauzei, conform
prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016.
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I.10 INFORMARE PRIVIND REZULTATUL
Informare privind rezultatul procedurii: în termen de 5 zile calendaristice de la data semnării contractului de
achiziție se va completa anunțul pe pagina https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/ cu informații privind
câștigătorul contractului.
I.11 ATRIBUIRE CONTRACT
Analiza ofertelor: Conform Ordinului nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile
solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din
fonduri europene, emis de Ministerul Fondurilor Europene, analiza ofertelor se va face prin compararea
ofertelor primite.
Evaluarea ofertelor, clasamentul acestora si atribuirea contractului pe intreg obiectul achizitiei.
Dacă se primește o singură ofertă, solicitantul poate să o analizeze și să procedeze la atribuirea contractului de
achiziție daca oferta respectă specificațiile tehnice elaborate si celelalte conditii stipulate.
Beneficiarul privat nu evaluează ofertele care sunt transmise după data de expirare (data și ora din anunț).
Acestea se vor returna nedeschise.
Contractul va fi atribuit operatorului economic a cărui ofertă tehnică este completă, respectă cerințele tehnice
minimale și prezintă cele mai multe avantaje tehnice în raport cu specificațiile tehnice și cu celelalte oferte
primite și care răspunde cel mai bine realizării scopului proiectului.
Beneficiarul va desemna câștigătoare oferta cu cele mai multe avantaje, tehnice și financiare, in vederea
realizarii scopului proiectului. Se vor evalua și compara condițiile tehnice și financiare ale ofertelor si se va
elabora o nota de atribuire.
Principalele elemente de departajare a ofertelor primite sunt, criteriile de mai jos:
Elemente care constituie avantaj al ofertei urmatoarele:
Sistemul de secventiere:
1. Rate de eroare scazuta ( minim 70% din datele furnizate sa aiba scor de calitate Q30 (sau 0,1%))
2. Sa fie capabil sa secventieze intreg genomul uman intr-un singur run la un coverage ridicat – minim 30 de ori si
sa ofere suport integrat pentru secventiere bidirectionala “paired-end”,
3. Capacitatea crescuta de generare de citiri ale probei (minim 800 milioane readuri)
4. Sistemul ofertat sa permita secventierea si scanarea lamelor microarray pe aceeasi platforma.
5. Sa ofere minim urmatoarele lungimi de citire si volume de date pentru un run: 2x150 bp sa genereze un volum
de date de minim 120 Gb intr-un run sau echivalent, 1x75 bp sa genereze un volum de date de minim 30 Gb intrun run sau echivalent, Sistemul de secventiere sa poata genera pentru citire bidirectionala “paired-end”
6. Oferta include un computer local dedicat pentru analiza de date NIPT (non invazive prenatal test - diagnostic
prenatal non-invaziv), cu software de analiza cu marcaj CE-IVD, iar ofertantul demonstreaza disponibilitatea de
personal angajat propriu calificat la producator pentru suport pentru aplicatia mentionata
7. Sistemul pemite screeningul prenatal pentru aneuploidii. (Sa nu necesite trimiterea datelor pentru analiza in
afara laboratorului salvand astfel timp si protejand identitatea pacientilor, softul de analiza dedicat pentru NIPT
sa filtreze si sa alinieze citirile fata de un genom de referinta, dupa analiza de date, softul oferit sa genereze un
raport de tipul “aneuploidie detectata “ sau “aneuploidii nedetectate “ pentru cromozomii testati din fiecare
proba, softul oferit sa genereze rapoarte asupra fractiei fetale pentru fiecare proba, Softul pus la dispozitie sa
ofere algoritmi pentru numarare a citirilor per cromozom.)

NU se acordă punctaj, se va atribui oferta operatorului economic care prezinta cel mai mare numar de avantaje
dintre cele enuntate.
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I.12. CERINTE TEHNICE MINIMALE
Caracteristicile tehnice minime obligatorii reies din corelare cu descrierile din proiectul de finantare aprobat, prezentate mai jos in tabelul 16 al planului de
afaceri. Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o
licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori
economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”. Prin echivalent se vor înțelege produse cu aceleași
caracteristici tehnice sau superioare față de cele menționate în documentatia pentru ofertanti – specificatii tehnice.

Tabel 1. Rolul, funcțiunea echipamentelor și dotărilor propuse

Sistem complet
profesional secventiere
genom întreg

Secventierea ADN-ului este o metodă ce permite stabilirea cu exactitate a ordinii bazelor azotate purinice și pirimidinice constitutive ale nucleotidelor,
ele însele constituind moleculele de ADN. La nivelul ADN-ului se regăsește stocată toată informatia genetică a unui individ, această tehnică fiind
dedicată identificării mutatiilor care promovează emergenta bolilor genetice.
Deși cercetătorii au revelat faptul că ADN-ul uman este constituit din 20.500 de gene, bolile genetice prezintă o natură multifactorială, astfel încât pot fi
implicate o multitudine de gene, acestea având o localizare distinctă la nivelul genomului.
Secventierea Sanger utilizată în prezent în cadrul clinicii prezintă cu toate acestea câteva dezavantaje:
- realizarea unor etape premergătoare precum reactia de amplificare în lant (PCR), dar și purificări ale ADN-ului post amplificare care sunt în
principal mari consumatoare de timp, reactivi, dar și aparitia posibilelor contaminări ale probelor care ne obligă la reluarea protocolului de la început.
- nu permite secventierea unui fragmente mare de ADN;
- rata de eroare este destul mare;
- necesită alocarea unui interval mare de timp și consumabile, procesul durând foarte mult.

Sistemul complet profesional de secventiere genom întreg oferă flexibilitate si se constituie ca parte importanta a inovarii de produs, pentru:
1.a efectua teste de diagnostic in vitro;
2.dezvoltarea testelor de laborator dedicate analizei unei varietăti mai largi de analiti specifici cazurilor clinice (proteine, ADN);
3.cercetare clinică.
Sistemul complet profesional secventiale genom întreg permite identificarea:

→
Variantelor somatice (mutatii care nu sunt transmise ereditar fătului) - prin prepararea librăriilor (secventele de referintă), utilizând
probe fixate cu formalină și parafină din ADN-ul genomic, prin furnizarea unor rezultate calitative cu o rată de detectie de până la 0.05 și suport multiplex
(4-48 de probe).
→
Variantelor germinale (mutatii care sunt transmise ereditar fătului) prin prepararea librăriilor cu secventele de referintă utilizând ADNul genomic extras din sângele periferic, prin furnizarea unor rezultate calitative a variantelor heterozigote și homozigote (stabilirea incidentei unor boli
genetice dominante sau recesive) și suport multiplex (8-96 de probe).
Sistemul complet profesional secventiere genom întreg asigură flexibilitate experimentală prin sustinerea atât a secventierii (exoni, transcriptomi și
paneluri a unor secvente tintă), cât și a scanării microarray pentru o gamă largă de aplicatii în sănătatea reproducerii, sănătatea genetică și cercetarea
cancerului, inclusiv analiza metilării.
1.Acoperă o gamă largă de gene (170) și tipurile de variante asociate tumorilor solide comune, analizând simultan ADN-ul și ARN-ul;
2.Investighează regiunile care codifică proteinele genomului pentru a identifica influentele genetice asupra sănătătii populatiei;
3.Vizează în mod cuprinzător regiunile asociate bolii cu senzitivitate și specificitate analitică ridicată.

→
Secventializarea ARNm (mRNA-Seq) permite cercetătorilor o analiză aprofundată asupra expresiei genice și poate fi utilizată pentru a
identifica izoforme, transcripturi și fuziuni ale genelor, permitând un flux de 16 transcriptomi per run.
→
Secventializarea exomului analizează regiunea de codificare a proteinelor din genom, ca o alternativă rentabilă la secventierea
genomului întreg. Secventiază cu succes chiar și cele mai dificile regiuni genomice, permitând un flux între 3 și 12 probe per run.
→
Secventierea întregului genom (WGS) permite cercetătorilor să analizeze eficient orice genom, de la microbi la oameni. Poate secventia
1 genom umag complet sau până la 384 genomuri mai mici per run.
Sistemul complet profesional secventiere genom întreg generează citiri ale secventelor pentru toate eșantioanele din biblioteca cuantificată.
Sistemul complet profesional secventiere genom întreg generează statistici pentru a evalua numărul de copii cromozomiale ale probelor și furnizează o
determinare a aneuploidiei asupra cromozomilor 21, 18, 13, X și Y.
NGS generează analize sub formă de lecturi de 36 perechi, iar softul acestuia aliniază citirile în raport cu genomul uman de referintă și efectuează
analize pe lecturi care se aliniază la o unică locatie din genom.
Programul de analiză exclude citirile duplicate asociate cu o variatie ridicată a acoperirii pentru eșantioanele euploide. Datele de secventiere sunt
normalizate pentru nucleotide și pentru a corecta efectele lotului și alte surse de variabilitate nedorită. De asemenea, acesta evaluează, de asemenea,
secvente a regiunilor cunoscute pentru ADN-ul liber circulant fetal și cel matern. Datele generate în functie de lungimea fragmentului și analiză sunt
utilizate pentru a estima fractia fetală pentru fiecare eșantion.
Folosind aceste informatii, se generează statistici pentru fiecare cromozom de testare din fiecare probă și oferă o determinare a aneuploidiei prin
compararea:
→
Probabilitatea ca un eșantion să fie afectat având în vedere datele de secventiere normalizate dintr-o regiune;
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→

Sistem de pipetare

Fractia fetală estimată la probabilitatea ca un eșantion să nu fie afectat, având aceeași informatie.

Caracteristici minime:
Specificatii calculator: Procesor: Dual Intel; CPU de 1,8 GHz
Memorie: minimum 128 GB
Sistem de operare: disponibil cu ultima versiune a Windows
Mediul de operare:
Temperatură: de la 19°C la 25°C;
Umiditate: 20% -80% relativă
Ventilatie: până la 2048 BTU;
Dimensiuni Lungime × P × H: 54 cm × 69 cm × 58 cm
Greutate: 186 lbs
Greutate încărcată: 360 kg
Cerinte de putere: 100–120 VAC 15 A; 220–240 VAC 10 A;
Frecventă: 13,56 MHz;
Putere: curent de alimentare de 120 mA, putere de ieșire RF 200 mW.
Configurarea instrumentului: Monitorizarea RFID (Radio-Frequency Identification) pentru consumabile.
Disponibilitatea pe scară largă a NGS (Secvetierii genomice de generatie urmatoare) a provocat o revolutie în cercetarea genetică și în biologia
moleculară. În timp ce există mai multe platforme și aplicatii NGS, toate platformele și aplicatiile necesită generarea de biblioteci ADN.
Principalele etape pentru generarea acestor biblioteci:
1) fragmentarea sau dimensionarea ADN-ului
2) atașarea adaptoarelor oligonucleotide la capetele fragmentelor
3) purificarea bibliotecii
4) cuantificarea bibliotecii pentru secventiere.
În timp ce acești pași par simpli, o serie de factori pot afecta calitatea bibliotecii NGS. În plus, pregătirea bibliotecii NGS nu este potrivită pentru toate.
Aplicatii diferite pot necesita diferite strategii de constructie a bibliotecii.
Sistemul combină o tehnologie brevetată de conducte, inclusiv atașament de vârf tip lock-and-key și intervale de volum pentru a crea flexibilitate în
vederea manipulării lichidelor care se reflectă printr-un randament superior.
Se reduce semnificativ timpi dedicati metodelor conventionale în timpul rulărilor de la 1 la 96 de probe, utilizând o structură de punte deschisă, astfel
încât fiecare sistem să fie reglat în functie de fluxul de lucru NGS specific, laborator și necesităti de analiză.
Conductele de deplasare a aerului oferă precizie și reproductibilitate superioară a măsurării, fără denaturarea vârfului sau generarea aerosolului în
timpul preluării și expulzării vârfului.
Pregătirea completă a bibliotecii poate fi optimizată pentru a fi utilizată cu rate de până la 96 de biblioteci de probe procesate simultan.
Specificatii minime:
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Extractor automat de
acizi nucleici

Congelator vertical
embrionologie

Instrument L x H x P: 443,25 in (1124 mm) x 35,5 in (903 mm) x 31,2 in (795 mm)
Încărcare automată: 100,6 mm (39,6 mm)
Suprafată de lucru: L x H x L 26,5 in (675 mm) x 7,6 in (195 mm) x 465 mm (18.3 in)
Greutate - 8 canale: 135 kg
Greutate - 96 cap sonda și 8 canale individuale: 150 kg
Capacitate punte 30 piese (T) / 25 pozitii SLAS ANSI
Combinatii permise: Maxim 30 de transportoare cu tub (1 T) care tin 24 sau 32 tuburi pe purtător; maxim de 5 transportatori (6 T) care detin 5 rafturi cu
vârfuri sau 5 pozitii pe placă pe purtător
Transportatori: pentru toate formatele standard de laborator și în conformitate cu cerintele clientilor
Extractia ADN-ului constituie etapa primordială a oricărei activităti de genetică, aceasta necesitând de regulă parcurgerea mai multor etape:
1.Distrugerea celulelor, pentru ca moleculele de ADN să fie expuse activitătilor ulterioare.
2.Îndepărtarea membranelor lipidice folosind detergenti;
3.Îndepărtarea proteinelor cu ajutorul anumitor enzime numite proteaze (de exemplu: Proteinaza K)
4.Precipitarea ADN-ului folosind alcooli (etanol, izopropanol, etc).
Această tehnică este foarte sensibilă la contaminare, chiar și cea mai mică impuritate putând afecta integritatea întregii probe. Totodată necesită
alocarea unui interval foarte mare de timp (~3 ore), pentru a se realiza distrugerea în totalitate a componentelor unei celule sau a se omogeniza în
totalitate proba respectivă care se reflectă printr-un flux de muncă scăzut, în prezent aceste etape fiind realizate manual.
Extractorul automat de acizi nucleici folosește tehnologia bazată pe bile magnetice, conducând la o extractie rapidă ce elimină posibilitătile de
contaminare.
Nanoparticulele de Fe3O4 pe bază de celuloză folosite în sistemul de extractie prezintă proprietăti superparamagnetice.
Perlele magnetice cu un diametru de doar 150 nm, împreună cu valoarea lor de masă magnetică de aproximativ 80 emu/g, constituie nucleul celor mai
eficiente și consecvente sisteme de extractie a acidului nucleic.
Aceste principii operationale se combină cu caracteristicile structurale ale instrumentului, lampă UV și optiuni de filtrare HEPA (Filtrul de Aer cu
Particule de Înaltă Eficientă), pentru a stabili garantia fiabilă pentru a preveni contaminarea încrucișată și pentru a permite conditii de muncă sigure.
Extractia se realizează cu ajutorul cartușelor preumplute, protocoalele fiind gata de utilizare.
Are o capacitate de lucru de 1-16 probe/run extractia putându-se face plecând de la diferite probe biologice de tipul: sânge total, tesuturi, linii celulare.
Caracteristici tehnice:
Izolare completă cu benzi magnetice
Eficientă: 6mg/200µl
Filtru HEPA optional
Capacitate: de la 1 la 16 probe
Lampa UV și filtru HEPA
Extractie complet automată în aproximativ 60 minute
Ecran multifunctional
Bloc de încălzire
Volumul de probă: 200/400/1200μl.
Volumul de elutie: 60/100/150/200μl.
Congelatorul vertical embrionologie asigură crioconsevarea embrionilor prin reducerea complexitătii riscurilor și costurilor procedurale reproductive
ulterioare (regim medicamentos/stimulare hormonală) în cazul cuplurilor care doresc un nou copil, potentialele riscuri fiind similare sarcinilor naturale.
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Constituie cea mai completă combinatie de refrigerare, control, alarmă, monitorizare și accesibilitate pentru siguranta produsului la -86°C.
Sistemul profesional asigura o capacitate de stocare cu pana la 30% mai mare decat un congelator conventioal izolat, fara a ocupa o suprafata mai
mare, economizind astfel volum util si consumul de energie.
Sistemul de control cu microprocesor integrat asigură un sistem securizat, ușor de utilizat și cuprinzător. Punctul de referintă, parametrii de alarmă și
functiile de autodiagnosticare sunt accesate printr-un protocol de tastatură rezistent la modificări. Intrările de control sunt gestionate cu butoane
convenabile de împrumut de pe o suprapunere de control unitară și sigilată.
Panoul este montat pe ușă și unghi pentru un acces ușor.
De asemenea, sistemul este prietenos cu mediul, clasa de consum este A, sistemul de refrigerare fiind in cascada, substantele de refrigerare (HFC) fiind
inofensive pentru atmosfera iar izolarea cu materiale PUF/VIP cu grosime de minm 70mm asigurand consum foarte eficient de energie.
Caracteristici tehnice:
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OPERATOR ECONOMIC
_____________________

înregistrat la sediul achizitorului

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

nr …………/…………………….

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către: FERTIGYN SRL, Municipiul Iasi, România, Str. PALAT nr. 3C, CLADIRE E3, MEZANIN, SPAÞIU
STRUCTURAT ÎN CABINET MEDICAL E3-M1, Tel. +40731782473, , E-mail manager@origyn.ro
Ca urmare a Anuntului de pe site-ul https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/ privind procedura competitiva
pentru achizitie ”Furnizare echipamente medicale - Etapa 2 (Sistem complet profesional secventiere
genom intreg – buc: 1, Sistem de pipetare – buc: 1, Extractor automat de acizi nucleici – buc: 1, Congelator
vertical embrionologie – buc: 1)”, in cadrul proiectului “INOVATIE SI COMPETITIVITATE IN TERAPIA
INFERTILITATII”, cod SMIS: 135581, noi ………………………………….. (denumire ofertant) va transmitem alăturat
următoarele:

1.Coletul sigilat si marcat vizibil, continând, in original:
a) oferta;
b) documente care însotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastră este corespunzătoare si va satisface cerintele.
Data completării: ___/_____/_______

Operator economic,

OFERTANT
___________________
ÎMPUTERNICIRE
Subscrisa …………………………………………………………………………………………, cu sediul în
……………………………………………………………………………………, înmatriculată la Registrul Comertului sub
nr………………, CUI………………, atribut fiscal …, reprezentată legal prin ……………………………… în calitate de
………………, împuternicim prin prezenta pe………, domiciliat în………………, identificat cu B.I/C.I. seria………,
nr………….……… CNP …………………………….………., eliberat de………………, la data de……….……………având functia
………………, să ne reprezinte la procedura competitiva
pentru achizitie ”Furnizare echipamente medicale - Etapa 2 (Sistem complet profesional secventiere
genom intreg – buc: 1, Sistem de pipetare – buc: 1, Extractor automat de acizi nucleici – buc: 1,
Congelator vertical embrionologie – buc: 1)”, in cadrul proiectului “ INOVATIE SI COMPETITIVITATE IN
TERAPIA INFERTILITATII”, cod SMIS: 135581
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi și obligatii:
1. Să semneze toate actele și documentele care emană de Ia subscrisa în legătură cu participarea la
procedură;
2. Să participe în numele subscrisei Ia procedură și să semneze toate documentele rezultate pe
parcursul și/sau în urma desfășurării procedurii;
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfășurării
procedurii;
4. Să depună în numele subscrisei contestatiile cu privire la procedură.
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze răspunderea subscrisei cu
privire Ia toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedura.
Data
____/_ __/ ___

Denumirea mandantului
S.C ...........................................................
reprezentată legal prin (Nume, prenume) (Functie)
(Semnătura autorizată și ștampila)
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OFERTANT
___________________
DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul __________________________ , reprezentant legal/ împuternicit al
………………………………………………………………………………………………………………………………………
denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de
fals in acte publice, ca in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitiva a unei instante
judecătorești pentru participarea la activităti ale unei organizati criminale, pentru coruptie, frauda si/sau
spălare de bani.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si înteleg ca
achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declaratiilor orice documente
doveditoare de care dispunem.
Data completării …………I ……/……

Operator economic,
…………………………………………
(semnătura autorizata)
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OFERTANT
___________________
DECLARATIE PRIVIND SITUATIA PERSONALA A OFERTANTULUI

Subsemnatul(a) ……………………………… reprezentant legal/împuternicit al …………………………….…………
(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura competitiva organizată de
SC FERTIGYN SRL pentru achizitie ”Furnizare echipamente medicale - Etapa 2 (Sistem complet profesional
secventiere genom intreg – buc: 1, Sistem de pipetare – buc: 1, Extractor automat de acizi nucleici – buc:
1, Congelator vertical embrionologie – buc: 1)”, in cadrul proiectului “INOVATIE SI COMPETITIVITATE IN
TERAPIA INFERTILITATII”, cod SMIS: 135581, la data de……………… (zi/luna/an), declar pe proprie răspundere
că:
a) Nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronuntate de judecătorul-sindic;
b) Mi-am îndeplinit obligatiile de plată a impozitelor, taxelor și contributiilor de asigurări sociale către
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare în România sau în tara în care este stabilit;
c) In ultimii 2 ani mi-am îndeplinit toate obligatiile contractuale si nu sunt in situatia ca din motive
imputabile noua in cauza, sa fi produs fapte sau este de natura sa producă grave prejudicii
beneficiarilor contractelor respective, indiferent de natura finantării acestor contracte;
d) Nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instante judecătorești, pentru
o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie
profesională.
e) Nu prezint informatii false si ca prezint informatiile solicitate de către achizitor.
Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înteleg că
achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declaratiilor orice documente
doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaratie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.
Data completării _ _/ _ __/

Operator economic,
(semnătura autorizata)
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OFERTANT
___________________
DECLARATIE CONFLICT DE INTERESE
privind neîncadrarea in situatiile prevăzute la art. 14 si 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/
2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute in obtinerea si utilizarea fondurilor
europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificările si completările ulterioare
Subsemnatul/a ...................................reprezentant legal al ................................................................. ,
in
calitate de ............................................, referitor la procedura competitiva organizată de SC FERTIGYN SRL
pentru achizitie ”Furnizare echipamente medicale - Etapa 2”, in cadrul proiectului “INOVATIE SI
COMPETITIVITATE IN TERAPIA INFERTILITATII”, cod SMIS: 135581, la data de……………… (zi/luna/an), declar
pe proprie răspundere,
sub sanctiunea falsului in declaratii, asa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/ 2009 privind
Codul Penal, cu modificările si completările ulterioare, ca nu mă încadrez in ipotezele descrise la art. 14 si art.
15 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 66/ 2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea
neregulilor apărute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale
aferente acestora, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 142/ 2012, cu modificările si
completările ulterioare.
Subsemnatul/a ............................ declar ca voi informa imediat SC FERTIGYN SRL daca vor interveni
modificări in prezenta declaratie.
De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si înteleg ca are
dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declaratiei, orice informatii suplimentare.
înteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
(nume si functie persoana autorizata)
(semnătura persoana autorizata si stampila)
(semnătura autorizata)
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CANDIDATUL/OFERTANTUL
____________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE PRIVIND EGALITATEA DE SANSE
Subscrisa, ..............................., cu sediul în ............................., cod fiscal .........................., reprezentat prin
......................................., reprezentată de către domnul/doamna ..........................................,
Declar prin prezenta faptul ca respect prevederile legislatiei in vigoare cu privire la egalitatea de sanse si
tratament intre barbati si femei in domeniul ocuparii si al muncii, precum si egalitatea de sanse si
nediscriminarea, ca nu realizez nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe baza de rasa,
nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexual, varsta, handicap, boala
cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu ce
are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate,
a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic,
economic, social si cultural sau in orice alt domeniu al vietii publice.

Data

SC ..............................
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OFERTANT
___________________
DECLARATIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR FURNIZARI DE BUNURI SIMILARE ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, …………………………………………………………………. reprezentant/împuternicit al …………………….………
(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic),
declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în
tabelul de mai jos sunt reale.
Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înteleg că
achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declaratiilor, situatiilor și documentelor
care însotesc oferta, orice informatii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai SC FERTIGYN SRL cu sediul în Municipiul Iasi, România, Str.
PALAT nr. 3C, CLADIRE E3, MEZANIN, SPAÞIU STRUCTURAT ÎN CABINET MEDICAL E3-M1, cu privire la orice
aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.
LISTA
Principalelor furnizari de bunuri în ultimii 3 ani
Nr. crt

Obiectul
Denumirea
Calitatea
contractului beneficiarului Date furnizorului
1
de contact
)
1
2
3

Pretul total al
contractului
4

Procent
Perioada de
furnizat % derulare 2)
5

6

1.
2.

Data completării __ / _ _/ _____

Operator economic,
(semnătura autorizata)

1

Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător
(lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.
2
Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului de furnizare (data receptiei de catre beneficiari)
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OFERTANT
___________________
DECLARATIE
PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI ȘI
SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant al ____________________________________________
(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în
tabelul anexat sunt reale.
2. Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înteleg ca
achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declaratiilor, situatiilor și documentelor
care însotesc oferta, orice informatii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaratie.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai achizitorului SC FERTIGYN SRL cu sediul în Municipiul Iasi,
România, Str. PALAT nr. 3C, CLADIRE E3, MEZANIN, SPAÞIU STRUCTURAT ÎN, cu privire la orice aspect tehnic
si financiar in legătura cu activitatea noastră.
4. Prezenta declaratie este valabila până la data de ___________________ .
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Denumire
subcontractant
/adresa/CUI

Specializare
subcontractant

Partea din contract ce urmează Procentul din valoarea
a fi prestata de către
contractului reprezentat de
subcontractant
serviciile ce urmează a fi
subcontractate

Data completării __ / _ _/______
Operator economic,
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OFERTANT
___________________
DECLARATIE privind informatiile despre asociati si specializarea
acestora

Subsemnatul, reprezentant al ____________________________________________
(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie ”Furnizare echipamente
medicale - Etapa 2 (Sistem complet profesional secventiere genom intreg – buc: 1, Sistem de pipetare –
buc: 1, Extractor automat de acizi nucleici – buc: 1, Congelator vertical embrionologie – buc: 1)”, in cadrul
proiectului “ INOVATIE SI COMPETITIVITATE IN TERAPIA INFERTILITATII”, cod SMIS: 135581 și tinând cont
de prevederile legislatiei penale aplicate faptei de fals în declaratii, că datele prezentate în tabelul de mai jos
sunt reale.

Denumire asociat/CUI

Date de contact (adresa, persoana de
contact, tel, fax) si Obiect de activitate

Partea/ părtile din contract care
urmează a fi executate de asociat

Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înteleg că
achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declaratiilor orice documente
doveditoare.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comercială, alte persoane juridice să furnizeze
informatii reprezentantilor autorizati ai achizitorului SC FERTIGYN SRL, cu privire la orice aspect în măsură să
dovedească veridicitatea datelor de mai sus
Data completării ____________
Operator economic, LIDER DE ASOCIERE
____________________________
(semnătura autorizata)
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OFERTANT
___________________
ACORD DE ASOCIERE în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de
achizitie
Art. 1. Părtile acordului:
SC……………………………………………………………………..…………(denumire operator economic, sediu, telefon, CUI, J),
reprezentată legal prin……………………………………………………….., în calitate de LIDER ASOCIERE,
ȘI
SC……………………………………………………………………..…………(denumire operator economic, sediu, telefon, CUI, J),
reprezentată legal prin……………………………………………………….., în calitate de ASOCIAT,
Au convenit încheierea prezentului acord de asociere cu respectarea următoarelor clauze:
Art. 2. Obiectul asocierii
Părtile convin să întemeieze o asociere, fără personalitate juridică, pentru realizarea contractului de
”Furnizare echipamente medicale - Etapa 2 (Sistem complet profesional secventiere genom intreg – buc:
1, Sistem de pipetare – buc: 1, Extractor automat de acizi nucleici – buc: 1, Congelator vertical
embrionologie – buc: 1)”, in cadrul proiectului “INOVATIE SI COMPETITIVITATE IN TERAPIA INFERTILITATII”,
cod SMIS: 135581
Art. 3. Durata asocierii
Prezenta asociere este încheiată pe o perioadă determinată, acesta producându-și efectele pe perioada
atribuirii contractului de achizitie și a desfășurării integrale a contractului de achizitie.
Art. 4. Conditiile asocierii
4.1. Pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 2. Asociatii au convenit să desfășoare în comun
următoarele activităti:
a) participarea la atribuirea contractului de achizitie organizată de SC FERTIGYN SRL pentru atribuirea
contractului de ”Furnizare echipamente medicale - Etapa 2”, in cadrul proiectului “ INOVATIE SI
COMPETITIVITATE IN TERAPIA INFERTILITATII”
b) derularea în comun a contractului de achizitie în cazul semnării acestuia de către Asociere.
c) alte activităti ce se vor realiza în comun: ___________________________________________
4.2. Contributia (financiară/tehnică/profesională) a fiecărei părti la îndeplinirea contractului de
achizitie este:
1.
% S.C. ____________________________
2.
% S.C. ____________________________
4.3. Repartizarea beneficiilor și a pierderilor rezultate din activitătile comune desfășurate de asociati se va
efectua proportional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:
1.
%S.C. ____________________________
2.
% S.C. ____________________________
Art. 5. Administrarea Asocierii
a) Părtile, prin prezenta asociere împuternicesc și desemnează societatea ca lider de Asociere, pozitie care
implică faptul că toate comunicările dintre achizitor și membrii Asocierii cu privire la atribuirea contractului,
inclusiv dreptul de a reprezenta asocierea, de a întocmi oferta comună, de a semna și depune oferta în
numele și pentru Asociere) se vor face cu _________________________ , în calitate de lider de asociere
b) Se împuternicește societatea _______ (poate fi tot liderul) _____ pentru semnarea contractului de
achizitie în numele și pentru Asocierea constituită prin prezentul acord, dacă va fi cazul.
c) în cazul în care Asocierea va semna contractul de achizitie, plătile se vor face în contul indicat de către
liderul asocierii.
Art. 6. Răspunderea părtilor asociate
a) Asociatii sunt responsabili solidar și nelimitat fată de Achizitor de executarea integrală a contractului de
achizitie, la termen și conform obligatiilor asumate prin acesta. Achizitorul se poate întoarce împotriva
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oricărei părti asociate pentru repararea totală a daunelor produse prin executarea necorespunzătoare sau
neexecutarea contractului de achizitie.
b) Ambele părti se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestei asocieri.
c) Nicio parte nu poate modifica unilateral prezenta asociere. Modificarea poate interveni numai prin
acordul de vointă exprimat printr-un act aditional semnat de către părti. Nicio modificare nu poate fi făcută
în defavoarea Achizitorului sau care să aibă sau să implice efecte negative asupra implementării contractului
de achizitie.
d) Pentru neîndeplinirea, îndeplinirea defectuoasă sau cu întârziere a obligatiilor asumate prin această
asociere, partea în culpă va plăti daune pentru prejudiciile cauzate celeilalte părti.
Art. 7. Comunicarea între părti
a) Notificările și comunicările între părti trebuie să fie făcute în scris și ele trebuie să fie considerate valabile
dacă transmisia și receptia pot fi dovedite (prin fax, scrisoare recomandată cu confirmare de primire, e-mail,
etc.)
b) Părtile convin ca orice comunicare sau notificare să fie făcută la următoarele adrese sau numere de fax:
- societatea ____________ , adresa __________________ , fax _____________________
- societatea ____________ , adresa______________, fax _
Art. 8. încetarea acordului de asociere
Prezenta asociere încetează ca efect secundar al încetării contractului de achizitie.
Art. 9. Alte clauze: ____________ considerate necesare de părti:
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, și un exemplar
pentru dosarul de achizitie tinut de Achizitor, astăzi……...(data semnării Iui).

LIDER ASOCIERE
denumirea acestuia

________________________________________
Numele și semnătura reprezentantului legal____________
ștampilă
ASOCIAT 1
denumirea acestuia

________________________________________
Numele și semnătura reprezentantului legal____________
Ștampilă
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OFERTANT
___________________
FORMULAR DE OFERTĂ
Către: SC FERTIGYN SRL cu sediul în Municipiul Iasi, România, Str. PALAT nr. 3C, CLADIRE E3, MEZANIN,
SPAÞIU STRUCTURAT ÎN CABINET MEDICAL E3-M1
1.
Examinând documentatia de atribuire, subsemnatul(a), reprezentant(ă) a(l) ofertantului
___________________________
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu
prevederile și cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionată, să furnizam bunuri in cadrul achizitiei
”Furnizare echipamente medicale - Etapa 2”, in cadrul proiectului “INOVATIE SI COMPETITIVITATE IN
TERAPIA INFERTILITATII”, cod SMIS: 135581, pentru suma totala de de _______________LEI (suma în litere
și în cifre) tară TVA, plătibilă în una sau mai multe tranșe, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în
valoare de
....... (suma în litere și în cifre), in corelare cu punctul 7 al prezentului formular.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilita câștigătoare, să furnizăm produsele conform
termenului de livrare mentionat în oferta tehnică.
3. Ne angajăm să mentinem această ofertă valabilă pentru o durată de ..................…… zile (durata în litere și
cifre), respectiv până la data de .................................................................................(ziua/luna/anul - atentie
la perioada de valabilitate solicitată pentru ofertă), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea și semnarea contractului de achizitie publică această ofertă, împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract
angajant între noi.
5. Precizăm că:
a. depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar "alternativă";
b. nu depunem ofertă alternativă.
6. Întelegem că nu sunteti obligati să acceptati oferta cu cel mai scăzut pret sau orice altă ofertă pe care o
puteti primi.
7. Detalierea ofertei
Descrierea produsului
Valoare ofertata (fara
Termen de livrare (maxim
TVA)
luni de la comanda ferma)
Furnizare echipamente medicale - Etapa 2 :
RON ....................
Sistem complet profesional secventiere genom intreg – buc: 1
RON ....................
Sistem de pipetare – buc: 1
RON ....................
Extractor automat de acizi nucleici – buc: 1
RON ....................
Congelator vertical embrionologie – buc: 1
RON ....................
8. Avans solicitat: ...........% (valoarea finala se stabilește in contractul de furnizare)
Data ................... / .............. / ............................
____________________________(numele și prenumele), în calitate de
_________________(functia), legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
____________________________(denumirea/numele ofertantului)
____________________________ (semnătura)
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MODEL ORIENTATIV FISA TEHNICA
Descriere generala echipament:
Marca
Model
Caracteristici tehnice:
Caracteristici tehnice minime
solicitate (detaliate, conform
Specificatiilor tehnice)
(se preia integral din caracteristicile
solicitate)

Avantaje tehnice propuse
1. (se enumera avantajele ofertate)
2. ...
n. ...

Caracteristici tehnice minime
ofertate
(bifeaza DA/NU pe fiecare
caracteristica)

Descrierea modului prin care este indeplinita
cerinta
(se detaliaza caracteristicile ofertate)

Descriere avantaj
1. (se descriu avantajele ofertate)
2. ...
n. ...
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