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OPERATOR ECONOMIC

Formular 1

SC INFO MED EXPERT SRL

ÎMPUTERNICIRE
Subscrisa SC INFO MED EXPERT SRL cu sediul în Localitatea Miroslava, Trup Uricani 209, judetul
Iasi înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J22/864/2003; CIF 15464564, atribut fiscal RO, reprezentată
prin TURCOV CIPRIAN în calitate de administrator,
Împuternicim prin prezenta pe Dl TURCOV CIPRIAN, domiciliat în localitatea Rediu, sat rediu, judetul
Iasi, identificat cu C.I. seria MZ, nr. 149498, C.N.P. 1780610221208,eliberat de SPCLEP Iasi, la data de
08.02.2013, având funcţia de administrator, să ne reprezinte la procedura de atribuire “Achiziționare
echipamente medicale (6 loturi)”, organizată de Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad în scopul atribuirii
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru.
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta
procedură;
2. Să participle în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul
şi/sau în urma desfăşurării procedurii;
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării
procedurii;
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.
Prin prezenta, împuternicitul nostrum este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu
privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie a autorităţii
contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică.
Data completării 26.03.2020
Operator economic,
SC INFO MED EXPERT SRL
(denumirea/numele)
reprezentată legal prin TURCOV CIPRIAN
(nume şi prenume, semnatura autorizată şi ştampila)

(Specimenul de semnătura
al persoanei împuternicite)
……………………………...

CONFORM CU ORIGINALUL

CONFORM CU ORIGINALUL

CONFORM CU ORIGINALUL

CONFORM CU ORIGINALUL

CONFORM CU ORIGINALUL

Cod unic de identificare obiect contract: 3519879_2020_PAAPD1135382

Formularul nr. 7
SC INFO MED EXPERT SRL
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile de conflict de interese
conform prevederilor art. 60 din Legea 98/2016
Subsemnatul TURCOV CIPRIAN, reprezentant împuternicit al SC INFO MED EXPERT SRL
, în calitate de ofertant la procedura pentru atribuirea contractului Achiziționare echipamente
medicale (6 loturi) cod CPV Echipamente medicale (Rev.2), din data de 30.03.2020, declar pe
proprie răspundere, că:
Nu am drept membrii în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare
şi/sau nu am acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al
patrulea inclusiv, sau nu mă aflu în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute in Legea
98/2016 cu persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta
Arad dupa cum urmeaza:
1
2
3
4

Duna Flaviu
Voinitchi Alina
Buzatu Cerasela
Gulyas Albu Mihaela

5

Nicolescu Cristian

6
7
8
9
10
11
12
13

Crisan Adrian
Claudiu Coseri
Carmen Alina Lucuta
Mircea Onel
Florina Ionescu
Emilia Otilia Popa
Daniel Kurunczi
Simona Virciu
Gyorgy Boloni, Petru Mot, Mircea
Purcaru, Ioan Gligor, Cornel
Lucaci, Adrian Tole, Doru Bozga,
Cristian Urzica, Daniel Trifon,
Cristian Feies, Florin Remetan,
Ciprian Manguci, Simona Stan,
Vasile Ciceac, Camelia Craivan,
Corina Crisan, Petru Padurean,
Cristian Salasan, Ion Ulici, Vasile
Mosneag, Adrian Butunoi, Iosif
Retter, Gheorghe Sabau, Marius
Sulincean, Alin Pop, Daniel Durus,
Ioan Plaveti, Garofita Popa, Tamas
Carol Pero
Cionca-Arghir Iustin-Marinel
Bilcea Ovidiu Sergiu
Razvan Olimpiu Cadar
Andrei Ando
Razvan Ioan Ciubotaru
Cristian Cirlugea
Gabriela Chiriceu
Gheorghina Ribovici
Liliana Turjuc

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23

Inginer/Presedinte fara drept de vot Comisie de evaluare
Inginer/Membru comisie de evaluare
Medic primar/Membru comisie de evaluare
Medic primar/Membru comisie de evaluare
Medic primar Sef Sectie ATI/Membru supleant comisie de
evaluare
Medic primar/Membru supleant Comisie de evaluare
Inginer/ Membru supleant Comisie de evaluare
Manager
Director medical
Sef Serviciu Financiar Contabil
Director ingrijiri medicale
Director Directia Patrimoniu si Achizitii Publice
Consilier Juridic

Consilieri judeteni

Presedinte Consiliu Judetean Arad
Vicepresedinte Consiliu Judetean Arad
Vicepresedinte Consiliu Judetean Arad
Director executiv Consiliu Judetean Arad
Director executiv Consiliu Judetean Arad
Director executiv Consiliu Judetean Arad
Director executiv Consiliu Judetean Arad
Director executiv Consiliu Judetean Arad
Director executiv adjunct Consiliu Judetean Arad

Cod unic de identificare obiect contract: 3519879_2020_PAAPD1135382

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea
exclusivă.

Data completării 26.03.2020

Operator economic,

SC INFO MED EXPERT SRL

OPERATOR ECONOMIC
SC INFO MED EXPERT SRL

Formular nr. 1

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGATIILOR
REFERITOARE LA CONDIŢIILE DE MUNCĂ ŞI DE PROTECŢIA MUNCII

Subsemnatul Turcov Ciprian, reprezentant împuternicit al SC INFO MED EXPERT SRL ,
localitatea Miroslava, Trup Uricani 209, cod postal 707410, judetul Iasi, declar pe propria
răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la elaborarea ofertei am tinut
cont de obligatiile referitoare la conditiile de muncă si protectia muncii si ne angajam sa
respectam aceste conditii pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile
obligatorii referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, respectiv din domeniile
mediului, social și al relațiilor de muncă, care sunt in vigoare in Romania.

Data completării 26.03.2020
SC INFO MED EXPERT SRL,
_________________
(semnatura autorizată)

SC INFO MED EXPERT SRL

Declaratie privind garantia produselor

Subsemnatul Turcov Ciprian, reprezentant imputernicit al SC INFO MED EXPERT SRL,
declar pe proprie raspundere ca garantia produselor ofertate este de 24 luni de la data instalarii si
punerii in functiune.

26.03.2020
SC Info Med Expert SRL,

(semnatura autorizata)

SC INFO MED EXPERT SRL

Declaratie privind activitatea de instalare, punere in functiune, instruirea personalului si service

Subsemnatul Turcov Ciprian, reprezentant imputernicit al SC INFO MED EXPERT SRL,
declar pe proprie raspundere ca vom asigura indeplinirea tuturor activitatilor referitoare la activitatile
de instalare, punere in functiune, instruirea personalului si efectuarea activitatilor de aservice in
perioada de garantie pentru fiecare echipament.

26.03.2020
SC Info Med Expert SRL,

(semnatura autorizata)

SC INFO MED EXPERT SRL
LOT 3 - PROPUNERE TEHNICA
DENUMIRE ECHIPAMENT : MONITOR FUNCTII VITALE TERAPIE INTENSIVA model PROVIEW 12
Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice impuse prin caietul de sarcini
(inscrierea valorii parametrilor din fisa tehnica a
producatorului/furnizorului) precum si indicarea paginii din
documentatie (fise tehnice, prospecte, cataloage, manual de
utilizare, etc.) atasata in limba romana
1
2
Caracteristici:
Caracteristici:
1.Monitorizarea parametrilor de baza: ritmul cardiac, ritmul
Analiza a 27 tipuri de aritmie;
respirator, tensiunea arterial non-invaziva si invaziva,
Afiseaza EWS (Early Warning Score) si GCS (Glasgow Coma
temperature, pulsoximetria.
Scale), Oxy-CRG;
2.Sloturi suplimentare pentru module optionale de monitorizare. Optional: Cardiac Output (CO), EtCO2 si IBP
3.Ecran color TFT (tactil) cu diagonal de minimum 12”.
Upgradabil cu noi module cu ajutorul unor sloturi suplimentare;
4.Rezolutie minim 800 x 600 pixeli.
Monitorul permite extinderea parametrulor monitorizati prin
5.Monitorul sa permita posibilitatea extinderii parametrilor
adiugarea de noi module;
monitorizati prin adugarea ulterioara de module.
Capacitate acumulator: 4 ore de functionare (optional 8 ore);
6.Accesorii incluse standard: - cablu EKG reutilizabil pentru
Pot fi montate 66 de astfel de monitoare la o singura statie
masurarea a 5 derivatii; manseta NIBP reutilizabila pentru adulti; central de monitorizare;
sensor SpO2 reutilizabil, adulti
Ecran touch screen, color TFT 12.1” cu rezolutie 800 x 600
pixeli;
Dimensiuni: 320 (W) x 262 (H) x 175 (D) mm; greutate
aproximativ 4 kg;
Indica: Pina la 7 unde (EKG, SpO2, Respiratie); alarme pe
categorii (3 nivele); alarme vizuale; ton ritm cardiac; status
accumulator; LEC pentru monitorizare alimentare externa;
Interfete: port USB; iesire sincronizare defibrilator (optional);
apelare asistenta (optional); LAN;
Acumulator Li-Ion; indicator status accumulator
Imprimanta interna: viteza de imprimare: 12.5; 25; 50 mm/sec;
Latime banda hirtie: 50 mm;
Alimentare: 100 – 240 V (50/60 Hz)
Putere de intrare: 100 VA
Meniu in limba romana
EKG

Producator

3
Medical
Econet GmbH,
Germania

Derivatii: 3/5/6/12;
Inerval ritm cardiac: adult: 10 – 300 bpm; pediatric: 10 – 350
bpm;
Precizie ritm cardiac: ± 1 bpm;
Segment ST: interval de masura: -2 mV la + 2 mV; precizie: 0.8 mV la + 0.8 mV; rezolutie: 0,01 mV;
Latime de banda: 0.5 – 40 Hz;
Viteza de imprimare: 6.25/2.5/25/50 mm/s;
Impedanta de intrare: > 5 MΩ;
CMRR: > 100 dB
Interval semnal de intrare: -10.0 mV la + 10.0 mV;
SpO2
Interval de masura: 0 – 100 %;
Puls: 25 – 300 bpm;
Precizie masurare: 70% - 100% : < 3%; 0% - 69% nespecificat;
Precizie masurare: ± 3 bpm;
Interval index de perfuzie (PI): 0,05 – 20%;
Precizie masurare PI: ± 0.1% sau 10% din valoarea citita ;
NIBP
Tehnica de masurare: oscilometrica;
Interval pentru automasurare: 1; 2; 2.5; 3; 5; 10; 15; 20; 30
minute; 1; 1.5; 2; 4; 8 ore; SATA: 5 min;
Interval presiune sistolica: adult: 30 – 270 mmHg; pediatric: 30
– 235 mmHg; neonat: 30 – 135 mmHg;
Interval presiune diastolica: adult: 10 – 220 mmHg; pediatric:
10 – 220 mmHg; neonat: 10 – 125 mmHg;
Interval mediu: adult: 20 – 235 mmHg; pediatric: 20 – 235
mmHg; neonat: 20 – 125 mmHg;
Temperatura
Doua canale;
Interval de masura: 0°C - 50°C; Precizie: ± 0.1°C; compatibil
cu sonda YSI 400;
Respiratie
Interval de masura: 0 – 150 rpm;
Precizie de masurare: ± 2 rpm sau ± 2%; rezolutie: 1 rpm.

Durata perioadei de garantie: 24 luni de la data de instalare
Asigurare de piese de schimb si consumabile: conform legislatiei
in vigoare (conform contract)
Termenul de livrare este de 30 zile de la data transmiterii
comenzii ferme de catre achizitor catre furnizor.
Furnizorul are obligatia de a instala, a pune in functiune si a testa
echipamentul livrat in termen de maxim 2 zile de la data
semnarii procesului verbal de receptive cantitativa.
Se va efectuta instruirea personalului, numarul persoanelor ce
urmeaza a fi instruite fiind de aproximativ 6.
Se va asigura mentenanta preventive pe perioada de garantie.
Se va asigura mentenanta post-garantie, dupa caz.
Se va asigura activitatea de suport tehnic.
Conditii de amplasare: : temperatura: 5 – 40°C; umiditate: 20 –
90% fara condens; presiune atmosferica: 86 – 106 kPa

Durata perioadei de garantie: 24 luni de la data de instalare
Asigurare de piese de schimb si consumabile: conform
legislatiei in vigoare (conform contract)
Termenul de livrare este de 30 zile de la data transmiterii
comenzii ferme de catre achizitor catre furnizor.
Furnizorul are obligatia de a instala, a pune in functiune si a
testa echipamentul livrat in termen de maxim 2 zile de la data
semnarii procesului verbal de receptive cantitativa.
Se va efectuta instruirea personalului, numarul persoanelor ce
urmeaza a fi instruite fiind de aproximativ 6.
Se va asigura mentenanta preventive pe perioada de garantie.
Se va asigura mentenanta post-garantie, dupa caz.
Se va asigura activitatea de suport tehnic.
Conditii de amplasare: : temperatura: 5 – 40°C; umiditate: 20 –
90% fara condens; presiune atmosferica: 86 – 106 kPa
SC INFO MED EXPERT SRL

OPERATOR ECONOMIC
SC INFO MED EXPERT SRL

Formular nr. 2

FORMULAR DE OFERTĂ LOT 3
Către Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad
Adresa: Strada: Andreny Karoly, nr. 2-4; Localitate: Arad; Cod Postal: 310037; Tara: Romania;
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul Turcov Ciprian, reprezentant al ofertantului SC INFO
MED EXPERT SRL ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus
menţionată, să furnizăm LOT 3 – MONITOR FUNCTII VITALE TERAPIE INTENSIVA – 4 BUCATI și să
asigurăm toate serviciile conexe/suport furnizării precizate în documentatia de atribuire pentru suma de 35.280
RON (treizecisicincimiidouasuteoptzeci RON) platibilă după recepţia produselor, la care se adaugă TVA în
valoare de 6.703,20 RON (sasemiisaptesutetrei RON si douazeci bani).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm LOT 3 – MONITOR
FUNCTII VITALE TERAPIE INTENSIVA – 4 BUCATI și să asigurăm toate serviciile conexe/suport
furnizării precizate în documentatia de atribuire în termenul de livrare impus prin documentația de atribuire
respectiv 30 zile.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 122 zile, (osutadouazecisidoua zile)
respectiv până la data de 01iulie 2020 şi ea va rămâne obligatorie pentru noi, şi poate fi acceptată oricând
înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim
garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod
clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|X| nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un
contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.
Data 26/03/2020
Turcov Ciprian,
(nume, prenume şi semnătură),
în calitate de director legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele SC INFO MED EXPERT SRL

SC INFO MED EXPERT SRL

Anexa la formularul de oferta LOT 3 – MONITOR FUNCTII VITALE TERAPIE INTENSIVA

Nr.
crt.

Denumire

UM

Cant Pret unitar
RON

1

MONITOR FUNCTII VITALE
TERAPIE INTENSIVA

BUC 4

8.820

Pret total
fara TVA
RON
35.280

TVA RON

6.703,20

Pret total
cu TVA
RON
41.983,20

Data 26/03/2020
Turcov Ciprian,
(nume, prenume şi semnătură),
în calitate de director legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele SC INFO MED EXPERT SRL

SC INFO MED EXPERT SRL

Anexa la formularul de oferta LOT 3 – MONITOR FUNCTII VITALE TERAPIE INTENSIVA

Nr.
crt.
1

Denumire

UM

Cant Termen de livrare

MONITOR FUNCTII VITALE
TERAPIE INTENSIVA

BUC 4

Maxim 30 zile de la emiterea comenzii ferme de
catre achizitor

Data 26/03/2020
Turcov Ciprian,
(nume, prenume şi semnătură),
în calitate de director legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele SC INFO MED EXPERT SRL

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE
ACHIZITII EUROPENE
(DUAE)
Numarul anuntului: SCN1065674, din SEAP

INFORMATII PRIVIND PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA

Identitatea achizitorului

Raspuns:

Nume:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad

Ce achizitie este vizitata?

Raspuns:

Titlu

Achiziționare echipamente medicale (6 loturi)

Tipul procedurii

Procedura simplificata

Numărul de referinta atribuit dosarului de catre autoritatea
contractanta sau entitatea contractanta

3519879_2020_PAAPD1135382

Partea II: Informatii referitoare la operatorul economic
A: INFORMATII PRIVIND OPERATORUL ECONOMIC

Identificare:

Raspuns:

Nume:

INFO MED EXPERT S.R.L.

Cod de identificare fiscala:

15464564

Adresa postala:

Strada: Ion Neculde, nr. 11, Sector: -, Judet: Iasi, Localitate: Miroslava,
Cod postal: -,Tara: Romania

Persoana de contact

CIPRIAN TURCOV,telefon: +40 332803417 email:
office@medmarket.ro adresa de internet, www.medmarket.ro

Informatii Generale:

Raspuns:

Operatorul economic este o microintreprindere, o intreprindere mica
sau o intreprindere mijlocie?

DA

Operatorul economic participa la procedura de achizitie publica
impreună cu altii?
Vă rugăm să precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului

Nu

Dacă este cazul, se indică lotul (loturile) pentru care operatorul
economic dorește să depună oferte

Seringa automata (20 bucati)
Monitor functii vitale terapie intensiva (4 bucati)
Aspirator clinic plus (5 bucati)

B: INFORMATII PRIVIND REPREZENTANTII
OPERATORULUI ECONOMIC
Operatorul economic este un atelier protejat sau o „întreprindere
socială” sau va asigura executarea contractului în contextul
programelor de angajare protejată?

NU

Dacă este cazul, operatorul economic este înscris pe o listă oficial a
operatorilor economici agreați sau deține o certificare echivalentă
[de exemplu, în cadrul unui sistem național de (pre)calificare?

NU

e) Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze un certificat cu
privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale și plata impozitelor
sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante
sau entității contractante să obțină acest certificat direct prin
accesarea unei baze de date naționale sau în orice stat membru,
disponibilă în mod gratuit?

DA

FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZITII
EUROPENE, 26.05.2020 10:02
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Sistemul Electronic de Achizitii Publice
Adresa internet
Autoritatea sau organismul emitent(a)

MINISTERUL DE FINATE

Referinta exacta a documentatiei

CERTIFICAT DE ATESTRARE FISCALA

Numele si prenumele insoțite de data si locul nasterii, daca sunt
solicitate

Numele si prenumele: TURCOV CIPRIAN
Data nasterii: 10/06/1978
Locul nasterii:IASI

Pozitie/actionand in calitate de:

DIRECTOR

Adresa postala

Localitatea Rdiu, judetul Iasi

Telefon

0332803417

E-mail:

office@medmarket.ro

Daca este cazul, va rugam sa furnizati informatii detaliate privind
reprezentarea (formele, amploarea, scopul acesteia…):

C: INFORMATII PRIVIND UTILIZAREA CAPACITATII ALTOR
ENTITATI
Utilizarea capacitatilor:

Raspuns:

Operatorul economic utilizeaza capacitatile altor entitati pentru a
satisface criteriile de selecție prevazute in partea IV, precum si (daca
este cazul) criteriile și regulile mentionate in partea V de mai jos?

NU

Partea III: Motive de excludere
A: MOTIVE REFERITOARE LA CONDAMNARILE PENALE

Participare la o organizatie criminala

Raspuns:

Operatorul economic Insusi sau orice persoana care este membru al
organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de
control In cadrul acestuia a facut obiectul unei condamnari
pronuntate printr-o hotarare definitiva pentru participare la o
organizatie criminala, printr-o condamnare pronuntata cu cel mult
cinci ani In urma sau In care continua sa se aplice o perioada de
excludere prevazuta In mod direct In condamnare? Astfel cum este
definita la articolul 2 din Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din
24 octombrie 2008 privind lupta Impotriva crimei organizate (JO L
300, 11.11.2008, p. 42).

NU

Daca documentele relevante sunt disponibile în format electronic, va
rugam să precizati [adresa internet, autoritatea sau organismul
emitent (a), referința exacta a documentatiei]:

NU

Corupție

Raspuns:

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al
organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de
control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru
corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o
condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care
continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod
direct în condamnare? Astfel cum este definită la articolul 3 din
Convenția privind lupta împotriva corupției care implică funcționari
ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale
Uniunii Europene, JO C 195, 25.6.1997, p. 1, și la articolul 2 alineatul
(1) din Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003
privind combaterea corupției în sectorul privat (JO L 192, 31.7.2003,
p. 54). Acest motiv de excludere se referă, de asemenea, la corupție,
astfel cum este definită în dreptul național al autorității contractante
(entității contractante) sau al operatorului economic.

NU

Daca documentele relevante sunt disponibile în format electronic, va
rugam să precizati [adresa internet, autoritatea sau organismul
emitent (a), referința exacta a documentatiei]:

NU
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Frauda

Raspuns:

Operatorul economic Insusi sau orice persoana care este membru al
organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de
control In cadrul acestuia a facut obiectul unei condamnari pentru
frauda pronuntate printr-o hotarare definitiva, printr-o condamnare
pronuntata cu cel mult cinci ani In urma sau In care continua sa se
aplice o perioada de excludere prevazuta In mod direct In
condamnare? In sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea
intereselor financiare ale Comunitatilor Europene (JO C 316,
27.11.1995, p. 48).

NU

Daca documentele relevante sunt disponibile în format electronic, va
rugam să precizati [adresa internet, autoritatea sau organismul
emitent (a), referința exacta a documentatiei]:

NU

Infractiuni teroriste sau infractiuni legate de activitatile teroriste

Raspuns:

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al
organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de
control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru
infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste,
pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare
pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se
aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în
condamnare? Astfel cum sunt definite la articolele 1 și 3 din Deciziacadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului
(JO L 164, 22.6.2002, p. 3). Acest motiv de excludere include, de
asemenea, instigare, complicitate sau tentativă de a săvârși o
infracțiune, în sensul articolului 4 din respectiva decizie-cadru.

NU

Daca documentele relevante sunt disponibile în format electronic, va
rugam să precizati [adresa internet, autoritatea sau organismul
emitent (a), referința exacta a documentatiei]:

NU

Spalare de bani sau finantarea terorismului

Raspuns:

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al
organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de
control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru
infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste,
pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare
pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se
aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în
condamnare? Astfel cum sunt definite la articolul 1 din Directiva
2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26
octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în
scopul spălării banilor și finanțării terorismului (JO L 309, 25.11.2005,
p. 15).

NU

Daca documentele relevante sunt disponibile în format electronic, va
rugam să precizati [adresa internet, autoritatea sau organismul
emitent (a), referința exacta a documentatiei]:

NU

Exploatarea prin muncă a copiilor si alte forme de trafic de persoane

Raspuns:

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al
organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de
control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări
pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă
a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare
pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se
aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în
condamnare? Astfel cum sunt definite la articolul 2 din Directiva
2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie
2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și
protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Decizieicadru 2002/629/JAI a Consiliului (JO L 101, 15.4.2011, p. 1). Vă
rugăm să repetați de câte ori este necesar.

NU

Daca documentele relevante sunt disponibile în format electronic, va
rugam să precizati [adresa internet, autoritatea sau organismul
emitent (a), referința exacta a documentatiei]:

NU

B: MOTIVE LEGATE DE PLATA IMPOZITELOR SAU A CONTRIBUȚIILOR
LA ASIGURĂRILE SOCIALE
Plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale
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Operatorul economic și-a incalcat obligațiile cu privire la plata
impozitelor , atât în țară în care este stabilit, cât și în statul membru
al autorității contractante sau entității contractante, în cazul în care
este diferit de țara de stabilire?

NU

Operatorul economic și-a incalcat obligațiile cu privire la plata
taxelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale , atât în țară în care
este stabilit, cât și în statul membru al autorității contractante sau
entității contractante, în cazul în care este diferit de țara de stabilire?

NU

C: MOTIVE LEGATE DE INSOLVENȚĂ, CONFLICT DE INTERESE SAU
ABATERI PROFESIONALE

Informații privind eventualele cazuri de insolvență, conflict de
interese și abateri profesionale

Raspuns:

Incalcarea obligatiilor In domeniul legislatiei de mediu

NU

Incalcarea obligatiilor In domeniul legislatiei sociale

NU

Incalcarea obligatiilor In domeniul legislatiei muncii

NU

Falimentul

NU

Daca documentele relevante sunt disponibile în format electronic, va
rugam să precizati [adresa internet, autoritatea sau organismul
emitent (a), referința exacta a documentatiei]:

NU

Insolventa

NU

Daca documentele relevante sunt disponibile în format electronic, va
rugam să precizati [adresa internet, autoritatea sau organismul
emitent (a), referința exacta a documentatiei]:

NU

Concordat preventiv

NU

Daca documentele relevante sunt disponibile în format electronic, va
rugam să precizati [adresa internet, autoritatea sau organismul
emitent (a), referința exacta a documentatiei]:

NU

Situatii similare, In temeiul legislatiei nationale, cum ar fi falimentul

NU

Daca documentele relevante sunt disponibile în format electronic, va
rugam să precizati [adresa internet, autoritatea sau organismul
emitent (a), referința exacta a documentatiei]:

NU

Active administrate de lichidator

NU

Daca documentele relevante sunt disponibile în format electronic, va
rugam să precizati [adresa internet, autoritatea sau organismul
emitent (a), referința exacta a documentatiei]:

NU

Activitatile economice sunt suspendate

NU

Daca documentele relevante sunt disponibile în format electronic, va
rugam să precizati [adresa internet, autoritatea sau organismul
emitent (a), referința exacta a documentatiei]:

NU

Acorduri cu alti operatori economici care vizeaza denaturarea
concurentei

NU

Vinovat de comiterea unei abateri profesionale grave

NU

Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de
achizitii publice

NU

Implicare directa sau indirecta in pregatirea acestei proceduri de
achizitii publice

NU

Incetare anticipata, daune-interese sau alte sanctiuni comparabile

NU

Vinovat de interpretare eronata, nedivulgare de informatii,
incapacitate de a furniza documentele necesare si obtinere de
informatii confidentiale referitoare la aceasta procedura

NU

Partea IV: Criterii de selectie

FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZITII
EUROPENE, 26.05.2020 10:02

Pagina 4

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

A: CAPACITATEA DE A CORESPUNDE CERINTELOR
Inscrierea in registrul comertului

DA

Daca documentele relevante sunt disponibile în format electronic, va
rugam să precizati [adresa internet, autoritatea sau organismul
emitent (a), referința exacta a documentatiei]:

NU

B: SITUATIA ECONOMICA SI FINANCIARA
Situatia economica si financiara

Raspuns:

C: CAPACITATEA TEHNICA ȘI PROFESIONALA
Proportia de subcontractare

Descriere:
NU SE SUBCONTRACTEAZA.

D: SISTEME DE ASIGURARE A CALITATII SI STANDARDE
DE MANAGEMENT DE MEDIU

Partea V: Reducerea numarului de candidati calificati
Indeplineste criteriile sau regulile obiective si nediscriminatorii
aplicabile pentru limitarea numarului de candidati in urmatorul mod:
in cazul in care sunt solicitate anumite certificate sau alte forme de
documente justificative, va rugam să precizati pentru fiecare dintre
acestea daca operatorul economic dispune de documentele
solicitate:
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