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Nr. 837/15.04.2020 
 
 
Stimată doamnă, 
Stimate domnule, 
 
Urmare a solicitărilor formulate de unii operatori economici 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: 
 
Solicitare1: 
„Cate exemplare in forma fizica trebuie depuse, deoarece este precizat ca scrisoarea de inaintare sa fie 
inaintata in 2 exemplare?". 
Răspuns: 
În cazul depunerii în format fizic, pe hârtie, a ofertelor, se vor respecta indicatiile referitoare la numărul de 
exemplare. În cazul transmiterii ofertei prin mijloace electronice, se va transmite un singur exemplar.  
 
Solicitare 2: 
„Transmiterea ofertei prin mijloace electronice depaseste peste 50MB, in aceste conditii va rog sa ne 
comunicati daca emailul Dvs permite primirea de atasamente mai mari de 50MB sau este convenabil 
pentru Dvs sa primiti arhiva printr-un link de download de pe wetransfer?”. 
Răspuns: 
Ofertele cu dimensiuni foarte mari se pot uploada pe site-uri specializate de transfer, însă ofertantul va 
respecta instrucțiunile de transmitere de la pct. IV.4.3, lit. b, din Fișa de date a achiziției, respectiv: 

• oferta se va tansmite pe e-mail, având titlul/mențiunea „Ofertă pentru contractual de 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. A NU SE 
DESCHIDE INAINTE DE DATA 16.04.2020, ORA 14.00”; 

• e-mailul va conține: 
o SCRISOARE DE INAINTARE: Formular 10.  
o arhivă parolată conținând: un folder cu DOCUMENTELE DE CALIFICARE; un folder cu 

PROPUNEREA TEHNICĂ; un folder cu PROPUNEREA FINANCIARA SAU LINK CĂTRE 
SITE-UL UNDE AU FOST UPLOADATE DOCUMENTELE. ARHIVA/FOLDERE VOR FI 
PAROLATE.  
Toate documentele vor fi semnate și stampilate pe fiecare pagină de către reprezentantul 
legal sau persoana împuternicită în acest sens de reprezentantul legal.  
ATENȚIE! PAROLA ARHIVEI NU SE COMUNICĂ DECÂT DUPA DATA LIMITĂ DE 
DEPUNERE, ADICĂ 16.04.2020, ORA 14:00, NU ÎN ACELAȘI EMAIL CU OFERTA. ÎN 
CAZUL ÎN CARE UN OFERTANT NU TRANSMITE PAROLA DE DESCHIDERE PâÂNĂ LA 
ORA 16:00 DIN DATA DE 16.04.2020, OFERTA NU VA FI LUATĂ ÎN CONSIDERARE.  

 
Solicitare 3: 

CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU  |  CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI  |  CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI  |  CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ  |  CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA  |  CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI 
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„Prin invitatia de participare si documentele aferente care o insotesc ati precizat denumirea 
contractului, respectiv "furnizare spital mobil/modular din containere de logistica ..." De asemenea, 
prin caietul de sarcini ati precizat ca specificatii tehnice la structura modulara, solutia tehnica de tip 
cort sau container. Va rugam sa ne precizati daca acestea sunt singurele solutii tehnice agreate pentru 
structura spitalului mobil”. 
Răspuns: 
Soluțiile tehnice sunt exclusiv cele menționate în Caietul de sarcini, cu precizarea că pentru unele facilități se 
acceptă fie containere, fie corturi. 
 
 
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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