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Nr. 829/15.04.2020

Stimată doamnă,
Stimate domnule,
Urmare a solicitării dvs. de clarificări, cu privire la procedura de achiziție publică având ca obiect „Furnizare
Spital Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru
combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est”, cod PVC principal 44211100-3 și coduri
secundare CPV 33100000-1, CPV 33140000-3, CPV 33190000-8, CPV 33192120-9 (anunț de publicitate nr.:
ADV1140905/10.04.2020), vă comunicăm următoarele:
SOLICITARE DE CLARIFICARI SPECIFICATII TEHNICE:
1.Va rugam sa ne precizati ce intelegeti prin sintagma „Spital mobil cu panouri tip sandwich si/sau
corturi”? Este vorba de o constructie modulara din panouri sandwich care se executa la fata locului
sau sunt containere standard – expandabile sau nu – care au pereti din panouri sandwich.
Obiectul achiziției îl reprezintă un sistem modular, compus atât din containere pliabile/expansabile, cât și din
corturi. Containerele vor fi de tip pliabil/mobil și vor realizate din panouri tip sandwich „izolate, densitatea
poliuretanică minim 42 (± 2) kg / m3 și grosimea 50-80 mm”, cu posibilitate de pliere pentru facilitarea
transportului, așa cum este precizat la pag. 13 din Anexa 1, pct. Caracteristici tehnice. În cazul corturilor,
acestea vor fi din „PVC mimin 0,9 mm cu autoinflaţie în maxim 20 minute cu o pompă de aer de minim 700 w”
(pag. 13 din Anexa 1, pct. Caracteristici tehnice).
Facilitatea medical (spital mobil) se va amplasa și monta (NU executa) în locația indicată.
2.Va rugam sa ne precizati daca doriti ca saloanele in care stau pacientii sa fie in containere sau
corturi cu explicitarea clara pe fiecare zona: ATI, unitate de izolare, unitate de recuperare generala.
În Anexa 1 s-a indicat tipul de structură pentru fiecare zonă. Acolo unde nu au existat condiționări medicale,
au fost permise ambele tipuri de structură (fie container, fie cort). Pentru a răspunde punctual solicitării dvs.,
redăm, mai jos, tipurile de structuri impuse pentru fiecare funcțiune vizată:
Funcțiune/Zonă
TRIAJ
UPU
TEATRUL DE OPERAŢII (opţional)
UNITATE ATI
UNITATEA IZOLARE/HDU
CABINETE MEDICALE
CABINETE ASISTENTE
CAMERA DE RADIOLOGIE
CAMERA DE STERILIZARE

Stuctură
Cort/container
Cort/container
Container
Container
Container
Cort/container
Container
Container
Container
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UNITATEA DE FARMACIE
DEPOZIT
TOALETE
CLINICA MOBILĂ - POLICLINICI (MEDICINĂ, GINECOLOGIE, DERMATOLOGIE,
ORL, OFTALMOLOGIE, ORTOPEDIE & NEUROLOGIE CLINICĂ)
UNITATEA LABORATOR
CABINET MEDICAL
CABINET ASISTENTE
LATRINA MOBILĂ
UNITATEA MORTUARĂ
BUCĂTĂRIA MOBILĂ
SALA DE LUAT MASA MOBILĂ
GENERATOR MOBIL (opţional)
SPĂLĂTORIE MOBILĂ LENJERIE
SPĂLĂTORIE MOBILA VASE
UNITATE DE SUPORT TEHNIC
UNITATEA INFORMATICĂ
STAŢIE DE UMPLERE A UNITĂŢILOR DE OXIGEN MOBILE
TANC DE APA MOBIL (opţional)
Cazare personal medical min. 10 paturi

Container
Cort/container
Cort și/sau container
container
Cort/container
container
container
container
Container
Container
Container
Container
Container
Container
Container
Container
Container
Cort/container

Unitatea de recuperare generală va fi, ca și în cazul clinicilor mobile, de tip container sau cort.
3.In urma consultarii caietului de sarcini constatam ca sunt enumerate la anexa 2 in rezumat un numar
de 28 corturi iar apoi la explicitare in lista aveti „cort gonflabil 56 mp – 5 buc”, de asemenea aveti in
rezumat Containere pliabil izolatoare – 120 buc, Containere ISO 20 – 6 buc si Containere ISO40 – 6
bucati iar in lista ulterioara mentionati „container pliabil isolator ISO20 – 20 buc, container pliabil
isolator ISO40 – 9 buc si container metalic pentru incaperi – 150 buc.”. Va rugam sa ne precizati cate
containere si cate corturi doriti si ce de tip.
Având în vedere faptul că, pentru unele facilități medicale au fost permise ambele tipuri de structuri, nu putem
estima un număr exact de containere sau corturi pe care îl va avea ansamblul spital mobil.
De asemenea, având în vedere faptul că nu putem anticipa dimensiunile containerelor pliabile izolatoare,
acestea putând diferi de la producător la producător, am menționat valori și cantități orientative pentru numărul
acestora.
4.Va rugam de asemenea sa ne precizati ce numiti prin container pliabil izolator si prin container
metalic pentru incaperi. Denumirile sunt apropiate si pot duce la confuzii care se pot dovedi ulterior
regretabile.
Toate containerele care intră în componența spitalului mobil vor fi din panou sandwich izolat, celelalte
denumiri fiind echivalente.
5.Va rugam sa ne precizati daca aveti un plan de amplasament pentru a putea gandi structura
spitalului cu caile de acces aferente.
Planul amplasamentului este anexă la caietul de sarcini. Îl anexăm, din nou, prezentului răspuns.
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SOLICITARE DE CLARIFICARI DRAFT CONTRACT:
1. Ce se intelege prin sintagma “bunul nelivrat/neinstalat constituie o componentă importantă din
ansamblul spitalului”, utilizata la art. 12.1 din contract , respectiv care sunt criteriile obiective
(valorice sau alte criterii) in functie de care se va stabili daca bunul constituie o “componenta
importanta”. Aceasta clarificare este importanta intrucat potrivit art.12.1, in cazul in care un astfel
de bun nu este livrat la termen, penalitatile de intarziere de 1%/zi se aplica la valoarea intregului
produs, astfel ca pentru a se cunoaste inca de la data incheierii contractului ipotezele apte sa
determine sanctiuni aplicate furnizorului, este necesar ca notiunile utilziate sa fie clar definite si sa
nu lase loc de interpretari subiective. In cazul in care unul dintre criteriile de stabilire a importantei
componentei este criteriul valoric, solicitam sa fie indicate pragurile valorice.
Raportat la specificul spitalului mobil (destinat diagnosticului și tratamentului Covid-19), se va considera
că reprezintă o „componentă importantă” structura, echipamentul sau materialul sanitar care afectează
funcționarea spitalului mobil la parametri optimi pentru tratarea pacienților suspecți sau infectați cu acest
virus. Evaluarea impactului nelivrării/neinstalării unei componente din ansamblul spitalui asupra
funcționării acestuia va fi efectuată de către o comisie desemnată în acest sens de Autoritatea
Contractantă, comisie formată din specialiști în domeniul medical.
De asemenea, prevederile art. 12.1 trebuie coroborate cu datele din Propunerea financiară care va
deveni anexă la contract (cf. art. 7.1 din draftul de contract), unde furnizorul detaliază prețurile pe
componente: Structura (containere/corturi) și accesorii; Echipamente medicale; Logistică și facilități de tip
administrativ; Materiale sanitare; Transport, taxe, montaj, autorizații, alte costuri. În situația în care
reperele aferente uneia dintre componente sunt livrate cu întârziere, penalitățile se vor calcula prin
raportarea la valoarea declarată a fiecăreia dintre ele. Dacă furnizorul nu prezintă detalierea prețurilor pe
aceste componente, penalitățile se vor calcula la valoarea integrală a contractului.
2. Solicitam modificarea art.12.2 din contract in sensul eliminarii termenului de gratie de 15 de zile,
urmand ca in cazul in care Achizitorul nu face plata pretului la scadenta, acesta sa plateasca
penalitati de intarziere calculate de la scadenta, iar nu dupa implinirea unui termen de 15 de zile de
la scadenta. Acest articol trebuie sa aiba o reglementare similara articolului 12.1, unde, nu se
prevede faptul ca in cazul in care Furnizorul nu-si indeplineste obligatiile asumate la termenul
convenit, ar achita penalitati de intarziere doar dupa scurgerea unui termen identic de 15 de zile de
la scadenta. In plus, clauza regasita la art.12.2 din contract este o clauza abuziva in sensul art.14
lit.c din Legea 72/2013, lovita de nulitate absoluta, sens in care se impune eliminarea ei.
Am luat act de solicitarea dvs. și, constatând că aceasta vine deopotrivă în întâmpinarea dorinței
Autorității Contractante de a sprijini furnizorii în contractarea componentelor spitalului mobil, reformulăm
textul art. 12.2, după cum urmează:
„12.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul de 15 de zile de la expirarea
perioadei de la perioada prevăzută la punctul 9.2, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o cotă de
1% pe zi de întârziere din valoarea facturilor neonorate”.
Vă rugăm să remarcați că Autoritatea Contractantă și-a asumat un termen de plată redus la jumătate față
de maximele legale (15 zile, în loc de 30 zile), tocmai pentru că este conștientă de dificultățile cu care s-ar
putea confrunta eventualii furnizori în contractarea componentelor care intră în structura spitalului, mai
ales a celor de natură medicală în actualul context în care cererea este uriașă pe piața globală.
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3. In subsidiar, in cazul in care solicitarea formulata la punctul precedent nu va fi primita, solicitam
modificarea art.12.1 similar articolului 12.2, in sensul instituirii unui termen de gratie de 15 zile de
la scadenta, la implinirea caruia Furnizorul sa achite penalitati de intarziere. Cele doua articole
trebuie reglemementate “in oglinda”, astfel ca daca pentru una dintre parti, obligatia de plata a
penalitatilor de intarziere curge de la scadenta, atunci si pentru cealalta parte – tot de la scadenta
trebuie calculate penalitatile. In cazul in care se instituie anumite termene de gratie, la implinirea
carora incep sa curga penalitatile de intarziere, atunci astfel de termene trebuie stabilite in privinta
ambelor parti. Doar in acest fel se poate pastra echilibrul contractual.
A se vedea răspunsul de mai sus.
4. Solicitam eliminarea art.22.4 alin.2 din contract eliminand obligatia Furnizorului de a suporta
costurile aferente finalizarii contractului, in cazul in care intervine rezilierea contractului, atata timp
cat odata reziliat contractul, Furnizorul nu mai incaseaza pretul contractual pentru lucrarile ramase
neexecutate, astfel ca sumele alocate de catre autoritatea contractanta urmeaza a fi utilizate in
vedere acoperirii costurilor cu incheierea contractelor cu tertele parti. In plus, in cazul rezilierii
contractului, Furnizorul are obligatia de a plati daune interese conform art.22.7. Ori, pentru aceeasi
abatere nu se poate stabili o dubla sanctiune, constand atat in plata daunelor interese cat si in
suportarea costurilor prevazute la art.22.4 alin.2 din contract. Oricum, fata de considerentele
mentionate, solicitam de asemenea sa clarificati daca aceste costuri, mentionate la art.22.4 alin.2
din contract fac parte din daunele interese prevazute la alineatul 1, sau sunt sume distincte?
Se elimină alin. 2 din art. 22.4, referitor la costurile aferente finalizării contractului, raportat la art. 22.7 care
prevede obligația de a plăti daune interese în cazul în care intervine rezilierea contractului.
5. Solicitam sa clarificati daca rezilierea mentionata la art.22.4 este o reziliere de drept, conform
art.1550 al.2 cod civil, caz in care ea intervine ope legis, de drept, nu este dispusa/considerata de
Achizitor (asa cum se mentioneaza in contract), sau este o reziliere unilaterala (art.1550 al.1 si
art.1552 cod civil), dispusa de catre Achizitor, asa cum se mentioneaza in textul contractului, caz in
care, evident, nu mai intervine “de drept”. Neclaritatea este determinate de confuzia notiunilor,
contractul facand referire (gresita) la faptul ca „Achizitorul are dreptul de a considera contractul
reziliat de drept”. Ori, potrivit doctrine, rezilierea de drept intervine independent de conduita sau
atitudinea uneia dintre parti, nefiind lasata la aprecierea uneia dintre parti.
Rezilierea prevăzută la art. 22.4 este rezilierea unilaterală (rezoluțiunea unilaterală) conform la art. 1550 și
1552 din Codul civil.
6. Care este “perioada de îndeplinire a contractului “, sintagma utilizata in cuprinsul art.22.7, cu
semnificatie in ceea ce priveste modalitatea de calcul a daunelor interese. Solicitam sa clarificati
daca perioada de indeplinire a contractului se refera la termenul de 60 de zile mentionat la art.5.1.,
caz in care va solicitam sa clarificati care este “data intrarii in vigoare a contractului”, mentionata
la art.5.1., respectiv daca data intrarii in vigoare a contractului este data semnarii contractului sau
daca este o data ulterioara.
Conform art. 5.2, „contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți”. Executarea
contractului începe, conform art. 6.2, „după constituirea garanţiei de bună execuţie (în termen de
maximum 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de către ambele părți)”. Durata contractului este
de 60 zile, conform at. 5.1, și este compusă din:
4
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST
Nr. Înregistrare: 10/A/2008 | Cod Fiscal 23198960
Sediu social: municipiul Iaşi, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 69
Tel/ Fax: 0232-273.814; e-mail: office@adieuronest.ro | euronest@yahoo.com | www.adieuronest.ro

•
•
•
•

perioada de constituire a garanției de bună execuție (maximum 5 zile lucrătoare, 5-7 zile
calendaristice);
termenul de livrare (termenul ofertat, dar nu mai mult de termenul maxim impus de autoritatea
contractantă) = 20 zile;
termenul de punere în funcțiune = 7 zile;
alte activități și proceduri aferente executării contractului (instruire personal, prezentare
documente/certificate, facturi, efectuare recepție, obținere avize, efectuare plăți etc.) = max. 26
zile.

7. Solicitam sa precizati daca rezilierea contractului poate interveni raportat la art.22.4 alin.1 lit.a din
contract, in ipoteza in care Furnizorul nu reuseste sa livreze produsele in termenul ofertat (max.20
de zile conform art.3.4.3 din caietul de sarcini), dar respecta termenul de 60 de zile prevazut de
art.5.1., indeplinind, pana la epuizarea acestui din urma termen, toate obligatiile contractuale care ii
revin.
Având în vedere faptul că termenul de livrare reprezintă criteriu de evaluare, alături de componenta
financiară, iar potențalii ofertanți au fost informați cu privire la consecințele care decurg din nerespectarea
termenului de livrare, coroborat cu faptul că art. 5.1 din contract explicitează detaliat termenele din care
este compusă durata (de 60 de zile) a contractului, furnizorul va trebui să respecte aceste obligații, altfel
va deveni incident art. 22.4 din contract, în speță rezoluțiunea unilaterală.
În ipoteza prezentată de dvs., nerespectarea termenului de livrare ofertat ar conduce la prejudicierea altor
participanți la procedură și, dacă se depășesc termenele de livrare propuse de alți ofertanți, la eventuala
modificare a clasamentului ofertelor admisibile.
8. Solicitam sa clarificati si sa indicati in mod expres care sunt avizele si autorizatiile de obtinerea
carora depinde efectuarea platii, mentionate la art.9.2 din contract. Avand in vedere faptul ca
timpul de obtinere a avizelor si autorizatiilor de functionare pentru un spital depinde de mai multe
autoritati, iar termenele de solutionare a cererilor sunt si foarte lungi si nerespectate adeseori de
catre anumite autoritati, solicitam sa stabiliti (la art.9.2 si 11.2) un termen fix pentru efectuarea
platii, in acord cu prevederile art.6 din legea 72/2013. In subsidiar, solicitam sa indicati care este
termenul de plata in cazul in care Furnizorul solicita eliberarea avizelor/autorizatiilor necesare,
depunand documentatia completa, insa din motive independente de culpa sa, autoritatile
competente nu solutioneaza cererea in termenul legal.
Avizele și autorizațiile avute în vedere sunt cele care țin de funcționarea efectivă a facilității mobile pe
amplasamentul indicat (energie, apă, salubritate, deșeuri etc.). Precizăm că locația unde va fi amplasată
facilitatea medicală aparține Consiliului Județean Iași și există, pe amplasament, toate utilitățile necesare.
În cazul în care vor fi necesare extinderi de capacități/debite etc., se vor comunica furnizorului în timp util.
Vă informăm că informațiile furnizate în prezentul răspuns vor fi făcute publice pentru a fi accesibile oricăror
potențiali ofertanți interesați, prin publicarea pe site-ul www.adieuronest.ro, cu anonimizarea datelor dvs.
Pentru orice alte informații sau clarificări, nu ezitați să ne contactați.
Vă mulțumim.
Alina Popa,
Președintele Comisiei de evaluare
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