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SCRISOARE DE INTENȚIE 

 

 Ministerul Finanțelor Publice (MFP), cu sediul în București, Bdul.Libertății nr.16, 
sector 5,tel. 021.226.24.00, fax 021.319.97.92,intenționează să achiziționezeun 
dispozitiv medical pentru efectuarea în condiții optime a examenului medical 
(viziotest portabil)(cod CPV 33100000-1) prin achiziție directă în conformitate cu 
prevederile legislației privind achizițiile publice1 utilizând criteriulprețul cel mai scăzut. 

 În cazul în care se indică anumite procedee speciale, mărci, etc. se vor citi ca fiind 
însoțite de mențiunea „sau echivalent”. 

 Menționăm că valoarea estimată de către autoritatea contractantă pentru această 
achiziție este de10.800,00 lei fără TVA, respectiv 12.852,00 lei cu TVA. 

În acest context, vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne transmite oferta dvs. pe email 
la margareta.teodoresu@mfinante.gov.ro sau prin fax la nr. 021.319.97.92 până la 
termenul limită de depunere, respectiv 23/09/2020. Termenul până la care operatorii 
economici pot transmite solicitări de clarificări:2 zile lucrătoareînainte de termenul limită 
fixat pentru depunerea a ofertelor. 

Oferta trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: 

1. Datele de identificare ale societății (adresă, număr de înmatriculare, CUI, cont 
Trezorerie), precum și datele de contact ale persoanei desemnate să se implice în 
relația cu MFP; 

2. Prețul ofertatce va include toate cheltuielile ce derivă din aducerea la îndeplinire a 
obiectului prezentei achiziții. Valorile ofertate se vor menționa atât sub forma valorii 
unitare (lei fără TVA), precum și sub forma valorii totale a ofertei cu și fără TVA. În 
acest sens se va completa Formularul ofertă tehnico-financiară atașat; 

3. Disponibilitatea firmei dvs. de a livra produsulîn condițiile prevăzute în specificațiile 
tehnice anexateîntr-un termen max. de 30 zile de la transmiterea comenzii. În acest 
sens se va completa Formularul ofertă tehnico-financiară atașat; 

4. Perioada de valabilitate a ofertei: nu mai puțin de 30 de zile.  

Mențiune: formularul atașat prezentei scrisori de intenție este destinat, pe de o parte, să 
faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei și a documentelor care o însoțescși, pe de altă 
parte, să permită evaluarea rapidă și corectă a tuturor ofertelor depuse, de aceea rugăm 
insistent operatorii economici să utilizeze formularul pus la dispoziție de autoritatea 
contractantă (în format editabil)pe site-ul www.mfinante.gov.ro. 

Evaluarea ofertelor: În prima etapă se analizează conformitatea ofertelor față de cerințele 
minime ale autorității contractante. Apoi, pentru ofertele admisibile,utilizând criteriul prețul 
cel mai scăzut, se procedează la întocmirea clasamentului pe baza căruia se stabilește 
oferta câștigătoareprinierarhizarea în ordine crescătoare avalorilor totale fără TVA. 

                                            
1 În principal art.7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și art. 
43din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin HG nr.395/2016 cu modificările și completările 
ulterioare 
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Condiţii de plată: Plata se va efectua prin OP în contul deschis la Trezoreria Statului, 
conform art. 6 alin.(1)lit. b)din Legea nr.72/2013 privind măsurile pentru combaterea 
întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte 
încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. 

IMPORTANT:Limita maximă a fișierelor care pot fi transmise prin e-mail este de 10M. 

 

Cu deosebită considerație, 

 
Director General Adjunct, 
Simion ILIE 
 

Șef serviciu, 
Cristina DUMITRICĂ 
 

Întocmit, 
Margareta TEODORESCU - Consilier achiziții publice principal 
Data :17.09.2020 
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Anexă 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Destinația dispozitivelor medicale: dotarea cabinetului medical de medicina muncii.  

 

Cerinţe: să furnizeze dispozitivul medical (viziotest portabil) cu următoarele specificații 
tehnice  

Nr. 
crt. 

Dispozitiv 
medical 

Specificații tehnice 
Canti- 

tatea 

Pret 
unitar 
lei fără 
T.V.A. 

Valoare  
lei fără 
T.V.A. 

1 Viziotest 
portabil 

CERINȚE MINIME: 

 viziotestul trebuie să fie portabil, complet 
automat și cu tastatura tip touchpanel. 
 

 TESTE PE CARE TREBUIE SĂ LE 
EFECTUEZE DISPOZITIVUL: 

• acuitate vizuală vedere aproape ochi stâng (40 
cm); 
 
• acuitate vizuală vedere departe ochi stâng (6 m); 
 
• acuitate vizuală vedere aproape ochi drept (40 
cm); 
 
• acuitate vizuală vedere departe ochi drept (6 m); 
 
• acuitate vizuală vedere aproape ambii ochi (40 
cm); 
 
• acuitate vizuală vedere departe ambii ochi (6 m); 
 
• acuitate vizuală vedere intermediară 1 ( 60 cm); 
 
• acuitate vizuală vedere intermediară 2 (100 cm); 
 
• vedere nocturnă; 
 
• câmpul vizual; 
 
• Testul Phoria; 
 
• vederea stereoscopica (3D) sau in relief; 
 
• testul de convergență; 
 
• teste pentru vedere cromatică (atât pentru 
disfuncție gravă cât și ușoară); 
 
- testele efectuate să îndeplinească 
cerințele standardului EN ISO 8596. 
 

 MODUL DE OPERARE AL 
DISPOZITIVULUI: 
-  două variante: 
 - prima variantă: cu ajutorul tastaturii cu butoane 
care se acționează doar prin atingere; 
  

1 buc. 10800,00  10800,00 
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  - și a doua variantă: prin cuplarea la computer cu 
un soft dedicat, când aparatul este controlat cu 
mouse-ul și în acest caz calculatorul dă și o 
interpretare. 
 

 oferta de preț va include și soft-ul necesar 
pentru cuplarea dispozitivului medical la computer 
și pentru crearea unei baze de date cu minim 100 
de înregistrări și interpretare; 
 

 dispozitivul trebuie să îndeplinească 
cerințele standardului SR EN ISO 13485; 
 

 accesorii incluse pentru modelul de 
dipozitiv medical ofertat: alimentator, manual 
sau CD cu instrucțiuni de operare și întreținere în 
limba română și soft-ul dedicat pentru cuplarea 
dispozitivului la computer; 
 

 avize de calitate (ISO; CE-mark); 
 

 declarație de conformitate. 
  

Total lei fără TVA 10800,00 

TOTAL (lei cu TVA) 12852,00 

Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească furnizorul: 

 furnizorul trebuie să desfășoare activități referitoare la producerea sau 
comercializarea de aparatură medicală. 
Obligațiile furnizorului: 

 furnizorul trebuie să prezinte o copie după certificatul de înregistrare emis de Oficiul 
Național al Registrului Comerțului din care să reiasă că desfășoară producerea/distribuția 
de aparatură medicală, o copie după autorizația de distribuție a aparatelor medicale, 
eliberată în condițiile legii și avizele de calitate (ISO; CE-mark) pentru dispozitivul medical 
ofertat, după caz. Documentele menționate mai sus, vor însoți oferta de preț; 

 să asigure un termen de garanție al produselor, de cel puțin 24 de luni de la data 
livrării și  service în România a aparatelor medicale pe perioada garanției și post garanție; 

 să asigure, gratuit, transport și instalare a dispozitivelor medicale la sediul 
beneficiarului și instruirea personalului medical; 

 să pună la dispoziția beneficiarului manual de utilizare în limba română pentru 
modelul produsului furnizat; 

 să emită factură pentru produsele furnizate conform ofertei şi să o transmită 
Ministerului Finanțelor Publice odată cu livrarea produsului. 
  

Obligaţiile achizitorului: 

 verifică produsele furnizate pentru a stabili conformitatea lor cu propunerea tehnico-
financiară și legislația în domeniu. 
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OFERTANT      

Operator economic: S.C. ..........................    
  

CUI:...........................................................      

Nr. ONRC: .................................................      

Sediul:.......................................................      

Tel./Fax:....................................................      

Cont trezorerie:.........................................      

Deschis la: Trezoreria................................      
 

      

Formular Ofertă Tehnico-Financiară 

Achiziția de  un dispozitiv medical pentru efectuarea în condiții optime a examenului medical (viziotest portabil) 

Către,      

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE      

Bucureşti, Bdul.Libertății, nr. 16, sector 5      
 

      

1.   Examinând Scrisoarea de intenție și având în vedere Specificațiile tehnice publicate, subsemnatul, reprezentant al ofertantului, ne oferim să prestăm serviciile solicitate la prețurile ofertate, după cum 
urmează: 

 
      

Nr. 
crt 

Servicii solicitate 
Mod de îndeplinire 

Cantitate 
Preţ unitar 

lei fără 
TVA 

Valoare 
lei fără TVA 

DA/NU Observații 

0 1 2 3 4 5 6(4*5) 

1 
 Dispozitiv medical pentru efectuarea în condiții optime a examenului medical (viziotest portabil) 

    1   0.00 

  Cerințe minime 
Mod de îndeplinire 

DA/NU Observații 

1 
Viziotestul trebuie să fie portabil, complet automat și cu tastatura tip touchpanel. 

    

2 
Teste pe care trebuie sa le efectueze dispozitivul: 

    

2.1 
acuitate vizuală vedere aproape ochi stâng (40 cm) 

    

2.2 acuitate vizuală vedere departe ochi stâng (6 m)     

2.3 
acuitate vizuală vedere aproape ochi drept (40 cm) 

    

2.4 acuitate vizuală vedere departe ochi drept (6 m);     

2.5 acuitate vizuală vedere aproape ambii ochi (40 cm);     

2.6 acuitate vizuală vedere departe ambii ochi (6 m)     

2.7 acuitate vizuală vedere intermediară 1 ( 60 cm)     

2.8 acuitate vizuală vedere intermediară 2 (100 cm)     

2.9  vedere nocturnă     

2.10 câmpul vizual     
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2.11 Testul Phoria     

2.12 vederea stereoscopica (3D) sau in relief     

2.13 testul de convergență     

2.14 
teste pentru vedere cromatică (atât pentru disfuncție gravă cât și ușoară) 

    

2.15 
testele efectuate să îndeplinească cerințele standardului EN ISO  

    

3 
Modul de operare al dispozitivului - două variante: 

    

3.1 
cu ajutorul tastaturii cu butoane care se acționează doar prin atingere 

    

3.2 

prin cuplarea la computer cu un soft dedicat, când aparatul este controlat cu mouse-ul și în acest caz 
calculatorul dă și o interpretare.     

4 Alte cerinte     

4.1 

oferta de preț va include și soft-ul necesar pentru cuplarea dispozitivului medical la computer și pentru 
crearea unei baze de date cu minim 100 de înregistrări și interpretare 

    

4.2 
dispozitivul trebuie să îndeplinească cerințele standardului SR EN ISO 13485 

    

5 
Accesorii incluse pentru modelul de dipozitiv medical ofertat:  

    

5.1 

manual sau CD cu instrucțiuni de operare și întreținere în limba română și soft-ul dedicat pentru cuplarea 
dispozitivului la computer     

5.2 avize de calitate (ISO; CE-mark)     

5.3 declarație de conformitate     

6 
Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească furnizorul: 

    

6.1 

furnizorul trebuie să desfășoare activități referitoare la producerea sau comercializarea de aparatură medicală 

    

7 Obligațiile furnizorului:     

7.1 

furnizorul trebuie să prezinte o copie după certificatul de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului 
Comerțului din care să reiasă că desfășoară producerea/distribuția de aparatură medicală, o copie după 
autorizația de distribuție a aparatelor medicale, eliberată în condițiile legii și avizele de calitate (ISO; CE-mark) 
pentru dispozitivul medical ofertat, după caz. Documentele menționate mai sus, vor însoți oferta de preț 

    

7.2 

să asigure un termen de garanție al produselor, de cel puțin 24 de luni de la data livrării și  service în România 
a aparatelor medicale pe perioada garanției și post garanție 

    

7.4 

să asigure, gratuit, transport și instalare a dispozitivelor medicale la sediul beneficiarului și instruirea 
personalului medical     
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7.5 

să pună la dispoziția beneficiarului manual de utilizare în limba română pentru modelul produsului furnizat 

    

7.6 

să emită factură pentru produsele furnizate conform ofertei şi să o transmită Ministerului Finanțelor Publice 
odată cu livrarea produsului     

Total  (lei fără TVA)                 -        

Total TVA                 -        

TOTAL (lei cu TVA)                 -        

2.  Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în Scrisoarea de intenție și în Specificațiile tehnice. 

3.  Oferta este valabilă    ZILE (nu mai putin de 30 de zile) 

4.  Alături de oferta de bază nu depunem ofertă alternativă.      
5. Alte informații (dacă este cazul): 
 

      

Data ....../......../2020      

 

      

Reprezentant împuternicit .......................... (nume şi prenume)*)  
…....................... (semnătură autorizată)  

       

*) Formularul se va transmite atât în format .pdf (asumat de reprezentantul ofertantului prin semnarea acestuia) cât și în format editabil. 
 


