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Nr. 826/14.04.2020 
 
 
 
Stimată doamnă, 
Stimate domnule, 
 
Urmare a solicitării de clarificări formulată de un operator economic, înregistrată la sediul nostru cu nr. 
823/14.04.2020, 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, formulăm următoarele precizări/răspunsuri: 
 

1. Aveți un desen/schiță tehnică pentru structura solicitată? Se poate să îl transmiteți pentru a 
avea o idee cât mai clară a spațiilor și dispunerea acestora? 
Răspuns: 
Întrucât soluțiile tehnice pentru ansamblul solicitat pot fi extrem de diverse, Autoritatea Contractantă 
nu a impus o schiță pentru structura în ansamblu, ci a indicat caracteristicile minimale pentru fiecare 
sub-componentă. Pentru amplasare, a fost anexată, în Anexa 3 la Caietul de Sarcini,  schița 
amplasamentului.  O retransmitem într-un format mai lizibil.   
 
 

2. Construcția vine împărțită în 3 mari secțiuni: Secțiunea A, cu diferite unități, secțiunea B 
asemenea și secțiunea C. Fiecare secțiune în parte  reprezintă de fapt o construcție 
individuală? Sau o construcție unică ce va cuprinde toate aceste 3 secțiuni? 
Răspuns: 
Secțiunile indicate sunt delimitări funcționale ale ansamblului ce se intenționează a fi achiziționat. 
Fiecare dintre secțiuni este formată din mai multe module de tip container sau cort, așa cum reiese din 
descrierea fiecărei secțiuni. În principiu, fiind vorba despre o construcție modulară, ansamblul va 
trebui să poată funcționa atât integrat, cât și pe componente.  
 
 

3. La pagina nr. 16, Anexa 2, “Listă echipamente medicale și sanitare”, la “Rezumat”, se vorbește 
de: 
• Containere pliabile mobile – la ce anume se refera mai exact “pliabile”? 
• Corturi spital 28 – acestea presupun că sunt containere? 
• Toate aceste containere, cu dimensiuniile solicitate în această secțiune, creează o 

construcție? 
Răspuns: 
Termenul „containere pliabile mobile” face trimitere la structura realizată din  „panou sandwich izolat, 
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).  
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Ansamblul spital mobil vizat este realizat atât din structuri mobile/pliabile de tip containere, cât și din 
structuri tip cort. Anexa 2 la Caietul de sarcini detaliază, pentru fiecare modul, tipul de structură în 
parte.  

 
 

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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