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Nr. 832/15.04.2020 
 
 
 
Stimată doamnă, 
Stimate domnule, 
 
Urmare a unei solicitări 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: 
„În documentatia dvs faceti referire la pregatirea documentatiei numita "Documentele de calificare" va 
rugam sa ne precizati care sunt aceste documente deoarece in fisa de date a achizitiei exista 
mentionat doar "conditii de participare" astfel va solicitam confirmarea daca "conditiile de participare" 
sunt una si acelasi lucru cu "documentele de calificare". 
 
Răspuns: 
 
Documentele de calificare sunt cele menționate la pct. III.2.1 și III.2.3 din Fișa de date a achiziției, respectiv: 
„III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului:  
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.164 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice 
(formular 1) si declaratie privind neincadrarea in prevederile art.165 (formularul 2) și art.167 (formularul 
3) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. 1.1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor 
restante la momentul depunerii acestora, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul 
general consolidat (buget local si buget de stat);  
1.2. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de 
derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;  
1.3. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de 
supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de 
control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;  
1.4. alte documente edificatoare, dupa caz;  
1.5. in cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost 
emise, in copie certificata "conform cu originalul", semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de o 
traducere autorizata a acestora in limba romana.  
1.6. Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în prevederile art.59 si 60 din Legea nr. 98/2016 
(Formularul 4).  
a. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. 
Aceasta declaratie se solicita si eventualilor subcontractanti. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune 
sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a 
demonstra indeplinirea cerintei.  
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b. Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art.164, art.165 si art.167 din Legea 
nr.98/2016 privind achizitiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea 
contractului;  
- in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente 
de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art.164, art.165 si art.167, se accepta 
orice document considerat edificator emis de autoritati competente din tara respective.  
Se solicita:  
Lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante: Maricel POPA, Președinte al ADI 
EURONEST și Președinte al Consiliului Județean Iași;  
Sorin BRAȘOVEANU, Vicepreședinte al ADI EURONEST și Președinte al Consiliului Județean Bacău;  
Costică MACALEȚI, Președinte al Consiliului Județean Botoșani;  
Ionel ARSENE, Președinte al Consiliului Județean Neamț;  
Gheorghe FLUTUR, Președinte al Consiliului Județean Suceava;  
Dumitru BUZATU, Președinte al Consiliului Județean Vaslui;  
Ion CUCERESCU, Consilier județean, Consiliul Județean Bacău;  
Dorin BIRTA, Vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani;  
Victor CHIRILĂ, Vicepreședinte al Consiliului Județean Iași;  
Romeo OLTEANU, Vicepreședinte al Consiliului Județean Iași;  
Dan Vasile CONSTANTIN, Consiliul Județean Neamț;  
Irina VASILCIUC, administrator public, Consiliul Județean Suceava; 
Ciprian-Ionuț TRIFAN, Vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui; 
Alina POPA, director executiv, ADI EURONEST. 
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 
1. Cerinta obligatorie: certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectul 
de activitate al operatorului economic, in copie lizibila, cu mentiunea “conform cu originalul”, sau document 
echivalent, în conformitate cu cerințele legale din țara în care este stabilit operatorul economic. Obiectul 
contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator al operatorului economic. 
Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. 
Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care vor prezenta documente distincte. 
 
III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii  
 
1. Se va prezenta dovada implementării sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001, prin 
prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate” sau alte probe/dovezi care 
confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității pentru cazurile în care operatorul economic nu a avut 
acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obține în termenul 
stabilit.  
2. Se va prezenta dovada implementării sistemului de management al calității mediului conform SR ISO 
14001:2015, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate” sau alte 
probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității pentru cazurile în care operatorul 
economic nu a avut acces la un certificat de mediu astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l 
obține în termenul stabilit”.  
 
De asemenea, se va avea în vedere furnizarea declarațiilor menționate în documentul intitulat 
„FORMULARE ȘI MODELE”, parte integrantă din documentația de atribuire, în funcție de situația 
particulară a fiecărui ofertant. 
 
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. 
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Vă mulțumim. 
 
Alina Popa, 
Președintele Comisiei de evaluare  
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