
 
SPITALUL CLINIC COLENTINA 

Bucuresti, sos. Stefan cel Mare , nr. 19 - 21, sector 2 
Telefon: +40 21/317.47.85, Fax: +40 21/316.55.12  

Email: achizitii@spitalulcolentina.ro 
 
 
 

 
 

ANUNT 
 

 

Spitalul Clinic Colentina, cu sediul în Bucureşti, sos. Stefan cel Mare 
nr.19 - 21, sector 2, tel 021/317.47.85, fax 021/316.55.12, cod fiscal 
4283929, reprezentat de Dr. BOGDAN ANDREESCU – Manager comunica pe 
aceasta cale, tuturor operatorilor economici interesati, urmatoarele: 

- in data de 06.09.2012 ora 11.00 se va organiza o procedura de atribuire 
cu scopul incheierii unui contract de prestari servicii de spalatorie si 
curatatorie uscata; 

- procedura se va organiza in conformitate cu norme interne pentru 
servicii din categoria celor cuprinse in Anexa 2B a OUG 34/2006 cu 
completarile si modificarile ulterioare; 

- Documentatia de atribuire ce contine criterii de calificare, modalitate de 
desfasurare si caiet de sarcini va fi pusa gratuit la dispozitia celor interesati; 

- Documentatia de atribuire poate fi solicitata telefonic sau in nume 
personal de la Biroul Achizitii si poate fi inmanata sau transmisa pe email pana 
in data de 05.09.2012 ora 10.00. 

- Criteriile de calificare impuse prin Documentatia de atribuire sunt 
prezentate in Anexa 1 a prezentului anunt.  

 
Pentru orice alte informatii va puteti adresa in scris sau telefonic la Biroul 
Achizitii Publice tel 021/317.47.85, fax 021/316.55.12. 

 
 

SEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE                                         INTOCMIT 
Ec.Gheorghe Carmen                                                       Preoteasa Bogdan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa 1 la Anunt  
 
 

III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în registrul comerţului 
sau al profesiei 
III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului: 
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) 
(după caz): 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor 
menţionate: 

Cerinta nr. 1 

Declaraţii privind eligibilitatea 
neîncadrarea în prevederile art.180 
din OUG 34/2006 - original 

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii 
Completarea si prezentarea Formular A. 

Cerinta nr. 2 

Declaraţie privind neîncadrarea în 
prevederile art. 181 din OUG 34/2006 

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii 
Completarea si prezentarea Formular B  

Cerinta nr. 3 
Certificat de participare la licitatie cu 
oferta independenta - original 

Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, intocmit conform 
Ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/12.10.2010, M.Of. nr. 701/ 20.10.2010 - original. 
In cazul unei asocieri, acest certificat trebuie sa fie prezentat de fiecare asociat. 

Cerinta nr. 4 

Certificat de atestare fiscala privind 
achitarea obligatiilor exigibile catre 
bugetul de stat si catre bugetele 
asigurarilor sociale de stat - sanatate, 
pensii, somaj (se va prezenta o copie 
legalizata sau original ) 

Certificat de atestare fiscala eliberat de Administratia Financiara, care sa 
prezinte situatia datoriilor exigibile in luna anterioara celei in care se depun 
ofertele (se va prezenta o copie legalizata sau original). 
 

Cerinta nr. 5 

Certificat fiscal privind plata taxelor si 
impozitelor locale, eliberat de autoritatea 
locala competenta (se va prezenta o copie 
legalizata sau original ) 

Certificat fiscal privind plata taxelor si impozitelor locale, eliberat de Directia 
Taxe si Impozite Locale, care sa prezinte situatia datoriilor exigibile in luna 
anterioara celei in care se depun ofertele (se va prezenta o copie legalizata sau 
original ). 
 

Cerinta nr. 6 
Cazier fiscal pentru operatorul economic 

Cazier fiscal pentru operatorul economic – valabil la data deschiderii ofertelor – 
original sau copie legalizata 

Cerinta nr. 7 
Declaratie privind calitatea de participant 
la procedura - original 

Declaraţia privind calitatea de participant la procedura de achiziţie – original; 
Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator 
economic, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul se a solicita informatii direct 
de la autoritatile competente. 

Cerinta nr. 8 
Declaraţie privind neîncadrarea în 
prevederile art. 69¹ din OUG 34/2006 - 
original 

Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat, care are drept membri in cadrul 
consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are 
actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al 
patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, persoane ce detin functii de 
decizie in cadrul autoritatii contractante sunt  exclusi din procedura de atribuire." 

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) 
(după caz): 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor 
menţionate: 

Cerinta nr. 1 
Certificat constatator emis de Oficiul 
Registrului Comerţului al operatorului 
economic (original, copie legalizata sau  
originalul). 

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii 
- Certificat de inregistrare eliberat de O.N.R.C.- copie semnata de reprezentantul 
imputernicit al ofertantului cu mentiunea « Conform cu originalul», Certificat 
constatator emis de catre ONRC, cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii 
ofertelor ce va fi prezentat conform prevederilor legale si orice alte documente din 
care sa reiasa faptul ca obiectul de activitate al ofertatului corespunde cu obiectul 
procedurii in cazul in care nu reiese din documentele mai sus solicitate – 
prezentare conform legii. 
(- codurile CAEN corespunzatoare serviciilor care fac obiectul acordului-cadru,  
- adresa actuală,  
-obiectul de activitate al societăţii, 
- numele asociatilor,) 
In Certificatul constatator trebuie sa existe mentiunea ca activitatea se poate 
desfasura in afara sediului social/secundar.  
 

Cerinta nr. 2 
 
Persoanele fizice autorizate  vor 
prezenta Autorizaţia de funcţionare sau 
alte documente echivalente din care să 
rezulte competenţa acestora de a presta 
serviciile care fac obiectul prezentului 
contract (copie legalizată sau copie 
conform cu originalul). 

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii 
- Ofertantul clasat pe primul loc, inaite de atribuirea procedurii va prezenta pentru 
conformitate documentul in original/copie legalizata, in situatia in care a 
prezentat acest document in copie conform cu originalul. 
 
- Autorizaţia de funcţionare emisa de Autoritatea de Sănătate Publică (Aviz 
Sanitar), precum şi orice alt document edificator considerat necesar pentru 
dovedirea apartenenţei la categoria impusa de îndeplinirea contractului in copie 
legalizata; 

Cerinta nr. 3 
Persoane juridice / fizice străine  
 

Persoanele fizice autorizate vor prezenta Autorizaţia de funcţionare sau alte 
documente echivalente din care să rezulte competenţa acestora de a presta 
serviciile care fac obiectul prezentului contract (copie legalizată); 
 
Persoanele juridice sau fizice străine vor prezenta setul complet de documente 
solicitate prin prezenta fisa de date. In plus, se vor prezenta si documente care sa 
dovedeasca o forma de inregistrare/ ori apartenenta din punct de vedere 



profesional din tara in care candidatul/ofertantul este rezident, precum si 
documente care dovedesc dreptul (autorizaţia) de a practica profesia. 
În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit 
ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute anterior, 
atunci va fi acceptată: 
- fie o declaraţie pe proprie răspundere, 
-fie o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative 
sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens 
(dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe 
propria răspundere). 
Nota: autentificarea reprezinta acea activitate de constatare, facuta de motarul 
public, care presupune exercitarea a doua actiuni: conformitatea si legalitatea. 
Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, 
autoritatea contractanta isi rezerva dreptul se a solicita informatii. 
 
Ofertantul nu are dreptul, în cadrul acestei proceduri, sub sancţiunea respingerii 
ofertei:  
a) să participe la două sau mai multe asocieri de operatori economici;  
b) să depună ofertă individuală şi o altă ofertă comună; 
c) să depună ofertă individuală şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul 
unei alte oferte. 
În cazul în care ofertantul se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi 
mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/2004 privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 681/29 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
În aceste situaţii, ofertantul trebuie să completeze şi să ataşeze la ofertă Declaraţia 
pe propria răspundere privind încadrarea în categoria IMM. 
 În cazul în care ofertantul este o asociere, încadrarea în categoria întreprinderilor 
mici şi mijlocii se va analiza cu privire la asociere în ansamblu. Astfel, chiar dacă 
toţi asociaţii se încadrează, în mod individual, în categoria IMM, dacă asocierea în 
ansamblu nu se încadrează în categoria IMM oferta depusa de asociati nu va fi 
considerata ca fiind depusa de un IMM. 

III.2.2) Capacitatea economică şi financiară 

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e): Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor 
menţionate: 

Cerinta nr. 1 

Fisa de informatii generale - original 

Modalitatea de indeplinire 

Completarea si prezentarea Formular nr.2 

Cerinta nr. 2 
Ultimul bilant contabil vizat si inregistrat 
de organele competente, pe care 
ofertantul are obligatia sa il depuna 
conform legii (31.12.2012 ) – 
original/copie legalizata sau copie 
conform cu originalul. 

Modalitatea de indeplinire 
Ultimul bilant contabil vizat si inregistrat de organele competente, pe care 
ofertantul are obligatia sa il depuna conform legii (31.12.2012) original/copie 
legalizata sau copie conform cu originalul. 

III.2.3) Capacitatea tehnică si/sau profesională 
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e): Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor 

menţionate: Informaţii privind  capacitatea tehnică 
Cerinta nr. 1 

Declaratie privind lista principalelor 
prestari de servicii in ultimii 3 ani  

Modalitatea de indeplinire 

- Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani - 
Formularul C2 din care sa reiasa faptul ca au fost indeplinite sau se afla in 
derulare în ultimii 3 ani minim trei contracte care au avut ca obiect prestarea  
unor servicii de spălătorie pentru unitati spitalicesti iar valoare  totala a maxim 3 
contracte pentru activitatea de spălare şi curăţare a textilelor in spitale sa fie de 
minim 50 % din valoarea minima estimata a contractului prestari servicii. Se vor 
prezenta contractele care dovedesc indeplinirea cerintei mai sus mentionate in 
copie semnata de reprezentantul imputernicit al ofertantului cu mentiunea 
« Conform cu originalul»; 
Contractele încheiate în alte limbi decât limba româna se vor prezenta în copie, 
însoţite de traducerile în limba română autorizate şi legalizate.  

Cerinta nr. 2 
Declaraţie privind dotările specifice, 
utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele 
de transport, alte mijloace fixe 

Declaraţie privind dotările specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de 
transport, alte mijloace fixe pe care candidatul/ofertantul se angajează să le 
utilizeze pentru  îndeplinirea contractului, formularul nr.  4;  

Cerinta nr. 3 
Declaraţie pe proprie raspundere care 
conţine informaţii privind numărul mediu, 
în ultimele 12 luni, al personalului 
angajat 

- Declaraţie pe proprie raspundere care conţine informaţii privind numărul 
mediu, în ultimele 12 luni, al personalului angajat, asigurarea cu personal de 
specialitate, numărul şi pregătirea cadrelor de conducere, precum şi persoanele 
responsabile direct de îndeplinirea contractului, formularul nr. 5; 

Cerinta nr. 4 
Declaratie pe proprie raspundere privind 
obligaţiile contractuale în desfăşurare 

-  Declaratie pe proprie raspundere privind obligaţiile contractuale în desfăşurare 
fata de alţi  beneficiari/clienţi - formularul nr. 6; 

Informaţii privind subcontractanţii  Nu se accepta subcontractanti. 
III.2.4) Standarde de asigurare a calităţii 

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e): Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor 
menţionate: 

Cerinta nr. 1 
Certificat ISO 9001:2008 copie legalizata 
sau copie conform cu originalul . 

Modalitatea de indeplinire 
Certificat ISO 9001:2008 privind activitatea ce urmeaza a fi prestata sau 
echivalent copie legalizata sau copie conform cu originalul . 

Cerinta nr. 2 
Certificat ISO 14001:2005 sau 

Modalitatea de indeplinire 
Certificat ISO 14001:2005 sau echivalent pentru activitatea de spălarea şi 



echivalent curăţarea textilelor copie legalizata sau copie conform cu originalul . 
Cerinta nr. 3 
ISO 18001: 2007 sau echivalent 

Modalitatea de indeplinire  
Certificat ISO 18001: 2007 sau echivalent copie legalizata sau copie conform cu 
originalul . 

 Nota:Operatorii economici nerezidenţi (străini): vor prezenta toate certificatele 
/documentele relevante însoţite de traduceri în limba română autorizate şi 
legalizate 
In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, vor fi acceptate certificate 
echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene. 
Autorizatiile, avizele si certificatele depuse in faza de ofertare trebuie sa fie valabile 
la data depunerii ofertelor. 

III.2.4) Contracte rezervate (după caz)                                                                                                  da □ nu X 
Contractul este rezervat unor ateliere protejate                                                                                                    □ 
Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocuparea forţei de muncă protejate                         □ 

 
 
 
 
 
 
 
SEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE                                                               INTOCMIT 
Ec.Gheorghe Carmen                                                                                Preoteasa Bogdan 
 


