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Denumire document
DUAE
Garantie de participare
Imputernicire participare la procedura
Copie Act de Identitate
Declaratie privind neincadrarea in art.164
Declaratie privind neincadrarea in art.165
Declaratie privind neincadrarea in art 167
Declaratie privind neincadrarea in art. 60
Informatii generale
Declaratie privind asumarea contractului
Certificat de Inregistrare CUI
Certificat constatator ONRC
Aviz de functionare MS-ANMDM
Certificat de Atestare Fiscala CAF
Certificat plata impozitelor si taxelor locale CFL
Cazier judiciar persoana juridica
Cazier judiciar persoana fizica
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 13485:2016
Acord de Subcontractare
DUAE Subcontractant
Declaratie privind neincadrarea in art. 60 Subcontractant
Aviz de functionare MS-ANMDM Subcontractant

Data: 27.03.2020
SC EYECON MEDICAL SRL
Director General,
Ioan-Răzvan CÂRSTOCEA
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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:

EYECON MEDICAL

Cod de identificare fiscala:

14923065

Adresa postala:

Strada: Pajurei, nr. 26, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti,
Cod postal: 013158,Tara: Romania

Persoana de contact
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

Ventilator de transport (3 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

Adresa internet

FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZITII
EUROPENE, 26.03.2020 12:05
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Sistemul Electronic de Achizitii Publice
Autoritatea sau organismul emitent(a)
Referinta exacta a documentatiei
Numele si prenumele insoțite de data si locul nasterii, daca sunt
solicitate

Numele si prenumele: CHIRIC RALUCA
Data nasterii: 20/02/1994
Locul nasterii:Bucuresti

Pozitie/actionand in calitate de:

Project Manager

Adresa postala

Strada Pajurei nr. 26

Telefon

0723393133

E-mail:

licitatii@eyeconmedical.ro

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

Să semneze toate documentele care emană de la subscrisa în
legătură cu participarea la procedură.

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

Frauda

Raspuns:

FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZITII
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Sistemul Electronic de Achizitii Publice
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

Raspuns:

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

FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZITII
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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

A: CAPACITATEA DE A CORESPUNDE CERINTELOR

FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZITII
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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:
LOTUL 5: EYECON MEDICAL - 70%, Gongora Aparatura Medicala 30%

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:

FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZITII
EUROPENE, 26.03.2020 12:05

DA
Raspunsul dumneavoastra:
1. Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii, nr. 6421 din
12.06.2019; 2. Certificat ISO 9001:2015; 3. Certificat ISO 13485:2016;
4. Certificat ISO 14001:2015; 5. Certificat constatator eliberat de
ONRC; 6. Certificat de cazier judiciar persoană fizică; 7. Certificat de
cazier judiciar persoană judiciară; 8. Certificat de atestare fiscală 9.
Certificat de atestare fiscala privind impozitele și taxele locale.
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EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S.A.
AUTORIZAT DE A.S.F. RA-010/04.10.2003; CUI: 5328123; ONRC:
J23/2823/2011; Cod operator de date cu caracter personal 5851;
Cod LEI 315700GZA843JXKTJ400; Banca: BCR, Suc. Libertatii, IBAN:
RO82RNCB0069000375350001; Sediul central: Sos. Bucuresti Nord, nr. 10,
Global City Business Park, Cladirea O23, Voluntari, jud. Ilfov;
Tel: 031 9483; Fax: 021 317 0714; Capital Social: 532.823.413 RON

POLIȚA DE ASIGURARE cod IG nr. 1000000092 / 26.03.2020
DENUMIREA ASIGURĂRII

GARANȚIE DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE
Unitatea teritorială: BU300 - Front Office

EMITENT

Nume emitent:

Cod: RBK-327

ASIGURAT

Denumire asigurat/lider asociere:
EYECON MEDICAL SRL
J40/9855/2002, CUI 14923065
Sediu: Pajurei nr 26, bl 24, et 2, apt 19, loc Sectorul 1, jud Bucuresti

CONTRACTANT

Denumire contractant/lider asociere:
EYECON MEDICAL SRL
J40/9855/2002, CUI 14923065
Sediu: Pajurei nr 26, bl 24, et 2, apt 19, loc Sectorul 1, jud Bucuresti

BENEFICIAR

Denumire:
Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad CUI 3519879
Sediu: Strada: Andreny Karoly, nr. 2-4; Localitate: Arad; Cod Postal: 310037;
Tara: Romania;

PERIOADA DE
ASIGURARE

De la: 30.03.2020

MONEDA

RON

SUMA ASIGURATĂ

2.300 RON (suma in litere)

PRIMA DE ASIGURARE

250 RON achitata cu OP / 20032601

Pana la: 30.07.2020

S-a achitat azi suma de 250 RON achitata cu OP / 20032601 reprezentând Plata integrală.

MENȚIUNI SPECIALE

BAZELE
CONTRACTUALE

☒ IGclgl01_19 Clauza de garantare pentru licitaţii Asigurarea de garanții
☒ IGcond00_18 Condiții Generale Asigurarea de garanții
☒ Formular – scrisoare de participare la licitație: Achiziționare echipamente
medicale (6 loturi) - Lot 3; Lot 5; Lot 6;

Încheiată azi: 26.03.2020 în 3 exemplare.
Am luat la cunoştinţă de condiţiile de asigurare şi sunt de acord cu încheierea poliţei de asigurare.

ASIGURAT
(Semnătură, ștampilă)

IGpoliGP00_18

REPREZENTANT EUROINS
(Semnătură, ștampilă)

CLAUZA DE GARANTARE PENTRU LICITAŢII
ASIGURAREA DE GARANȚII
Ediția: 0

Revizia: 1/16.12.2019

Cod: IG (15)

Per. de arhivare: 10 ani

Anexa polița IG nr. 1000000092 / 26.03.2020
A: Părți semnatare

ASIGURĂTOR/GARANT

EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA.
Sediul social: Sos. București Nord Nr.10, Global City Business Park,
Clădirea O23, Et.4, Voluntari, Jud. Ilfov, CUI: 5328123;
Reprezentat de Dl. MIHNEA TOBESCU
în calitate de DIRECTOR GENERAL

ASIGURAT

EYECON MEDICAL SRL J40/9855/2002, CUI 14923065 Sediu: Pajurei nr
26, bl 24, et 2, apt 19, loc Sectorul 1, jud Bucuresti

BENEFICIAR
(ORGANIZATORUL ACHIZIȚIEI
PUBLICE)

Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad CUI 3519879 Sediu: Strada:
Andreny Karoly, nr. 2-4; Localitate: Arad; Cod Postal: 310037; Tara:
Romania;

B. Elemente de identificare a OFERTEI
Invitația

SCN1065674 / 23.03.2020

Oferta de participare la licitație
Perioada de valabilitate a ofertei

Data intrării în vigoare: 30.03.2020
Data expirării valabilității: 30.07.2020

Obiectul ofertei

Achiziționare echipamente medicale (6 loturi) - Lot 3; Lot 5; Lot 6;

C. Detalii privind garanția emisă
VALOAREA GARANȚIEI
(SUMA ASIGURATĂ)
VALABILITATEA GARANȚIEI
D. CONDIȚII SPECIALE
1. Prin aceasta asigurare de
și EUROINS, ne obligam
BENEFICIAR îndeplinirea
decurgând din OFERTA
IGclgl01_19

2.300 RON (suma in litere)
Data intrării în vigoare: 30.03.2020
Data expirării: 30.07.2020

LICITAȚIE, în limita sumei asigurate, adică 2.300 RON
garanție, noi, ASIGURAT (suma in litere), în stricta concordanță cu prevederile
să garantăm fată de menționate la punctul B și condițiile prezentei garanții.
corectă a obligațiilor 2. Prezenta asigurare de garanție reprezintă un
DE PARTICIPARE LA angajament ferm și irevocabil luat de ASIGURAT
Valabil din: 16.12.2019
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CLAUZA DE GARANTARE PENTRU LICITAŢII
ASIGURAREA DE GARANȚII
Ediția: 0

Revizia: 1/16.12.2019

(OFERTANT) și EUROINS, privind plata necondiționată
în favoarea BENEFICIARULUI a unei despăgubiri în
limita sumei asigurate, în cazul apariției uneia din
următoarele situații:
2.1 ASIGURATUL (OFERTANT) își retrage oferta în
perioada de valabilitate a acesteia;
2.2 ASIGURATUL (OFERTANT) câștiga licitația, oferta
fiind stabilită câștigătoare, dar acesta refuză să
semneze contractul de achiziție publică/ acordul-cadru,
respectiv
contractul
sectorial/subsecvent,
care
faceobiectul licitației în perioada de valabilitate a ofertei;
2.3 Oferta ASIGURATULUI (OFERTANT) este stabilită
câștigătoare, dar acesta nu constituie garanția de bună
execuție în termen de 5 zile lucrătoare de la data
semnării contractului de achiziție publică/contractului
subsecvent, respectiv contractului sectorial
3. În cazul producerii uneia din situațiile menționate la
art. 2, ASIGURATUL (OFERTANT) și EUROINS se
obligă să despăgubească BENEFICIARUL cu valoarea
integrala a prezentei garanții.
4. Plata despăgubirii se va face de către EUROINS
necondiționat, la prima cerere scrisă a Beneficiarului, în
care se va menționa în ce constă culpa
ASIGURATULUI (OFERTANT). La solicitarea de plată
se anexează dovada privind calitatea de reprezentant a
semnatarului acesteia.
5. EUROINS va plăti BENEFICIARULUI despăgubirea
în termen de 20 (douăzeci) zile lucrătoare de la primirea
solicitării de despăgubire transmisă de BENEFICIAR, cu
menționarea/precizarea situației apărute, respectiv
neîndeplinirea/ nerespectarea de către ASIGURAT
(OFERTANT) a obligațiilor care ii revin prin oferta de
participare la licitație, astfel cum sunt precizate la art.2.
6. Despăgubirea se va plăti în valuta în care este
exprimata suma garanției daca prima de asigurare s-a
plătit în aceeași valuta sau în lei la cursul BNR din data
plății.
7. Data limită de primire de către EUROINS din partea
BENEFICIARULUI a solicitării de plată este data
expirării valabilității acestei garanții. Dacă aceasta este
o zi nelucrătoare, data limită de primire a solicitării va fi
ziua lucrătoare imediat următoare.
7. Prezenta asigurare de garanție produce efecte și este
în vigoare pe toată durata perioadei asigurate
menționate în polița de asigurare.
7.1 Data expirării valabilității poate fi prelungită numai
cu acordul EUROINS după primirea unei cereri scrise
conținând solicitarea expresă a BENEFICIARULUI,
și/sau ASIGURATULUI (OFERTANT).
8. Răspunderea părților decurgând din prezenta
asigurare de garanție încetează la data expirării
valabilității acesteia sau anterior acestei date, în
următoarele situații:
8.1 În cazul câștigării licitației de către ASIGURAT
(OFERTANT), răspunderea părților încetează la data
încheierii de către OFERTANT a contractului care a
făcut obiectul licitației și/sau intrarea acestuia în vigoare
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prin furnizarea garanțiilor prevăzute pentru execuția
contractului (exemplu: garanția de bună execuție a
contractului);
8.2 În cazul necâștigării licitației de către ASIGURAT
(OFERTANT) și/sau încheierii contractului de către
BENEFICIAR cu un terț ofertant, răspunderea parților
încetează automat la data comunicării/ cunoașterii
câștigătorului licitației;
8.3 În cazul anulării licitației, conform comunicării scrise
a BENEFICIARULUI.
9. În baza prezentei Clauze de Garantare, EUROINS nu
este răspunzător și nu despăgubește în cazul în care
culpa ASIGURATULUI (OFERTANT) este provocată
de/în legătura cu:
9.1 Situațiile de forța majoră invocate și dovedite
conform legii;
9.2 Riscuri politice (război, invazie sau acțiunea unui
dușman extern, război civil, revoluție, rebeliune,
insurecție, dictatură militară, conspirație, confiscare,
expropriere, naționalizare, rechiziționare, sechestrare,
distrugere sau avariere din ordinul oricărui guvern de
drept sau de fapt sau oricărei autorități publice);
9.3 În caz de abuz sau fraudă vădită din partea
BENEFICIARULUI, EUROINS nu poate fi obligat sa
plătească despăgubirea;
9.4 Înșelăciune în convenții.
10.Recuperarea sumelor plătite cu titlul de despăgubire:
10.1 Prin efectuarea plății despăgubirii către
BENEFICIAR, EUROINS dobândește un drept de
regres împotriva ASIGURATULUI pentru recuperarea
acestor sume, având dreptul să recupereze integral
sumele plătite;
10.2 ASIGURATUL se obligă ferm, irevocabil și
necondiționat să restituie, la simpla cerere a EUROINS,
întreaga despăgubire achitată de acesta urmare cererii
de plată a BENEFICIARULUI in baza prezentei polițe. In
executarea obligației de restituire a despăgubirii
achitate, ASIGURATUL nu poate să opună EUROINS:
culpa BENEFICIARULUI in executarea contractului;
litigiile sale cu BENEFICIARUL: diviziunea și/sau
discuțiunea indemnizației de asigurare fată de
BENEFICIAR/ EUROINS și sub nicio alta formă de
opoziție întemeiată sau nu, pe care ar putea să o
formuleze in baza raporturilor sale legale/contractuale
cu BENEFICIARUL.
11. În situația în care ASIGURATUL (OFERTANT) nu
depune scrisoarea de garanție și documentele aferente
acesteia BENEFICIARULUI la data depunerii (intrării în
valabilitate a scrisorii, poliței și clauzei de garantare)
ASIGURATUL poate solicita anularea scrisorii, poliței și
a clauzei de garantare prin avizarea EUROINS în
aceeași zi la adresa de e-mail garantii@euroins.ro.
Termenul de depunere/predare a documentelor
originale este de 3 (trei) zile lucrătoare de la data
avizării. în cazul nerespectării celor menționate mai sus
garanția nu se anulează.
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12. La încetarea răspunderii părților, BENEFICIARUL
va elibera originalul nr. 1 al prezentei Clauze de
Garantare, pe care îl va returna imediat EUROINS,
direct sau prin intermediul ASIGURATULUI. Chiar dacă
EUROINS nu reintra în posesia originalului nr. 1 al
prezentei Clauze de Garantare după expirarea
valabilității acesteia, EUROINS se consideră eliberat de
orice răspundere fată de BENEFICIAR pentru solicitări
de despăgubire primite ulterior datei de expirare a
valabilității, iar prezenta Clauza de garantare devine
nulă de drept și nu mai conferă nici un drept
deținătorului.
13. Aceasta asigurare de garanție este guvernată de
legea romană. Orice litigiu în legătura cu prevederile
prezentei Clauze de Garantare, în cazul imposibilității
de rezolvare amiabilă, se soluționează de către
instanțele de judecată competente din Romania
14. Prezentei Clauze de Garantare i se aplica toate
prevederile din Condițiile Generale pentru Asigurarea
de Garanții contractuale, în măsura în care nu contravin
acesteia.
Încheiat astăzi 26.03.2020, în 3 (trei) exemplare,
distribuite după cum urmează:

exemplarul nr. 1 (original) la ASIGURAT;

exemplarul nr. 2 la BENEFICIAR;

exemplarul nr. 3 la EUROINS.

ASIGURAT,
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CAP. 1 DEFINIŢII
Asigurat(Debitor
principal):
Contract de asigurare:
Poliță de asigurare:
Suma asigurată:
Prima de asigurare:
Franșiză:
Contractant:
Beneficiarul (Creditorul):
Achiziție publică:
Contract de achiziție
publică:
Eveniment asigurat:
Despăgubire:
Forța majoră:
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Persoana juridică înregistrată în România care stabilește relații contractuale cu
terți, a căror derulare implică furnizarea de garanții privind îndeplinirea obligațiilor
contractuale.
Act juridic bilateral încheiat între EUROINS și Asigurat/Contractant care
reglementează relațiile reciproce.
Document semnat între EUROINS și Asigurat/Contractant care dovedește
încheierea contractului de asigurare.
Suma înscrisă în polița de asigurare și care reprezintă valoarea maximă pe care
EUROINS poate să o plătească la producerea unuia sau mai multor riscuri
asigurate.
Suma pe care Asiguratul/Contractantul o achită în schimbul preluării de către
EUROINS a riscurilor asigurate.
Parte din valoarea daunei, stabilită ca sumă fixă sau procent din suma asigurată
care este suportată de către Asigurat/Beneficiar pentru fiecare eveniment.
Persoana juridică care încheie cu EUROINS contractul de asigurare în beneficiul
Asiguratului și care are obligația plății primelor de asigurare.
Organizatorul de licitații și/sau societatea beneficiară a bunurilor sau serviciilor
achiziționate.
Activitate constând în solicitarea și obținerea de servicii, efectuată de autoritatea
contractantă și desfășurată în condițiile prevederilor legale.
Document încheiat în formă scrisă între autoritatea contractantă și contractant și
având ca obiect prestarea de servicii sau executarea de lucrări.
Pierderile provocate Beneficiarului ca urmare a neîndeplinirii de către Asigurat a
obligațiilor asumate prin contractul de baza.
Suma pe care EUROINS se obligă/garantează să o plătească Asiguratului/
Beneficiarului la producerea riscului asigurat, conform condițiilor de asigurare.
Situație imprevizibilă la data încheierii asigurării și insurmontabilă în momentul
apariției, definită de lege și care face imposibilă executarea obligațiilor asumate
prin contractul de asigurare.

CAP. 2 OBIECTUL ASIGURĂRII
2.1. În baza prezentului contract, EUROINS, în calitate
de Garant, în schimbul primei de asigurare plătite de
Asigurat și în limita sumei asigurate, garantează
acoperirea pierderilor înregistrate de Beneficiar ca
urmare a producerii în perioada asigurată a
evenimentelor asigurate, pe care Asiguratul nu le
poate onora/acoperi la data solicitării de plată a
despăgubirii transmisă de Beneficiar, în conformitate
cu prevederile contractului de bază.
2.2. Obiectul prezentelor condiții îl constituie emiterea
de către EUROINS, la cererea Asiguratului, de
asigurări de garanții, în favoarea unor terți beneficiari,
prin care se angajează să plătească o sumă de bani,
în locul Asiguratului, în conformitate cu prevederile
stipulate în Clauzele de Garantare anexate, specifice
fiecărui tip de asigurare de garanție solicitată.
CAP. 3 RISCURI ASIGURATE
3.1 EUROINS acordă despăgubiri în cazul în care
Beneficiarul solicită executarea garanției ca urmare a
îndeplinirii necorespunzătoare sau neîndeplinirii de
către Asigurat a obligațiilor asumate prin contract.
3.2 Dacă pe perioada garanției apar deficiențe în
îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de
Asigurat, acesta este obligat să ia toate măsurile în
vederea remedierii deficiențelor.
3.3 Dacă din motivele prezentate mai sus Asiguratul
nu dă curs cererii, Beneficiarul poate solicita în scris
către EUROINS constatarea acestor deficiențe și
executarea integrală sau parțială a garanției.
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CAP. 4 EXCLUDERI
4.1 EUROINS nu acordă despăgubiri în legătură cu
riscurile provocate/agravate direct sau indirect de:
4.2 forța majoră invocată și dovedită legal și în baza
prevederilor contractului de bază;
4.3 culpa Beneficiarului;
4.4 înșelăciune în convenții;
4.5 pierderi financiare anterioare intrării în vigoare a
prezentului contract de asigurare;
4.6 riscuri politice - război, invazie sau acțiunea unui
dușman extern, război civil, revoluție, rebeliune,
insurecție, dictatură militară, conspirație, confiscare,
expropriere, naționalizare, rechiziționare, sechestrare,
distrugere sau avariere din ordinul oricărui guvern de
drept sau de fapt sau oricărei autorități publice.
4.7 cheltuielile de judecată aferente rezolvării prin
instanță a unui litigiu între Asigurat și Beneficiar.
CAP. 5 ACOPERIRE TERITORIALĂ
Polița este valabilă numai pe teritoriul României.
CAP. 6 PERIOADA DE ASIGURARE ȘI
RĂSPUNDEREA ASIGURĂTORULUI
6.1. Răspunderea EUROINS începe la data generării
creanțelor Beneficiarului.
6.2. Răspunderea EUROINS începe la ora “0” a datei
prevăzută în polița de asigurare și după ce s-a achitat
prima de asigurare.
CAP. 7 ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE
ASIGURARE

Valabil din: 01.10.2018

Pagina 1/5

CONDIŢII GENERALE
ASIGURAREA DE GARANŢII
Ediția: 0

Revizia: 0/01.10.2018

7.1 Contractul de asigurare se încheie în baza
documentelor tehnice aferente contractului comercial
privind prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor
transmise de Asigurat și a analizei financiare a
Asiguratului.
7.2 Asigurarea se consideră încheiată prin plata primei
de asigurare, anticipat și emiterea de către EUROINS
a poliței de asigurare.
7.3 Polița se încheie pe perioada derulării contractului
comercial privind prestarea serviciilor sau executarea
lucrărilor, perioada de valabilitate începând cu data
menționată în poliță și terminându-se fie la data
încetării garanției sau, anterior acestei date, prin plata
efectuată de către EUROINS către Beneficiar în
limitele sumei garanției, ca urmare a cererii de plată
înaintată de acesta, în cazul în care Asiguratul s-a aflat
în imposibilitate de a-și îndeplini obligațiile de
remediere asumate prin contract.
7.4 Polița se emite doar de către Administrația
Centrală și cu aprobarea acesteia.
CAP. 8 STABILIREA SUMEI ASIGURATE/LIMITEI
DE RĂSPUNDERE
8.1 Suma asigurată se va stabili în funcție de
contractul de bază din care derivă obligațiile
Asiguratului și este exprimată în aceeași valuta;
8.2 Suma asigurată se reduce cu sumele plătite de
Asigurator drept despăgubire, conform prevederilor din
Clauza de garantare emisă.
CAP. 9 STABILIREA ȘI PLATA PRIMELOR DE
ASIGURARE
9.1 Prima de asigurare aferentă perioadei asigurate se
achita anticipat și integral de Asigurat la încheierea
asigurării, după care EUROINS emite poliţa de
asigurare şi Clauza de Garantare.
CAP. 10 OBLIGAȚIILE ASIGURATULUI/
CONTRACTANTULUI
Asiguratul se obligă:
10.1 Înaintea încheierii asigurării de garanție:
10.1.1 să transmită cererea de asigurare și să
anexeze acesteia toate documentele solicitate de
EUROINS, necesare evaluării riscului subscris și să
permită accesul EUROINS la sediul social si/sau
sediile comerciale pentru determinarea bonității
Asiguratului;
10.1.2 să achite EUROINS o taxă de analiză stabilită
conform tarifului în vigoare;
10.1.3 în funcție de convenția părților:
a. să constituie în favoarea EUROINS garanții reale
(mobiliare sau imobiliare), sub forma de contract de
gaj asupra bunurilor mobiliare, înregistrat la Arhiva
Electronica de Garanții Mobiliare sau Contract de
Ipoteca asupra bunurilor imobile autentificat la Notariat
și având efectuate formalitățile de publicitate imobiliara
b. să suporte toate costurile necesare constituirii și
înregistrării garanțiilor reale; Contractele privind
garanțiile reale se vor încheia cu mențiunea ca ele
constituie titluri executorii.
c. să emită în favoarea EUROINS un bilet la ordin cu
valoarea și scadenta în alb, avalizat de administratorul
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societății;
d. să achite integral și anticipat prima de asigurare
convenită;
e. să încheie cu EUROINS polițe de asigurare pentru
riscuri generale privind bunurile ce fac obiectul
garanțiilor reale si/sau bunurilor care fac obiectul
contractului de bază (asigurări de bunuri, răspundere
civila).
10.2 În timpul perioadei de asigurare:
10.2.1 să comunice în scris EUROINS, în maximum 48
ore, orice modificare a datelor declarate la încheierea
asigurării (schimbarea denumirii, sediului, obiectului de
activitate,
creșterea
gradului
de
îndatorare,
schimbarea băncii etc.);
10.2.2 să nu constituie gajuri/ipoteci asupra bunurilor
din patrimoniu, altele decât cele deja existente la
momentul încheierii asigurării, fără acordul scris al
EUROINS;
10.2.3 să nu înstrăineze către terți elemente din activul
societății, acțiuni/părți sociale fără acordul scris al
EUROINS;
10.2.4 să nu aducă nici o modificare contractului de
baza, respectiv obligațiilor care fac obiectul Clauzei de
Garantare fără înștiințarea și acordul prealabil al
Asiguratorului;
10.2.5 să pună la dispoziția EUROINS, la cererea
acestuia, toate documentele necesare reanalizării
periodice a situației economico-financiare și bonității și
să permită accesul reprezentanților EUROINS pentru
verificarea informațiilor din documentele prezentate;
10.2.6 să depună eforturile necesare pentru
îndeplinirea strictă la termenele și în condițiile stabilite
a obligațiilor asumate prin contractul de bază încheiat
cu Beneficiarul;
10.2.7 să informeze periodic şi/sau la cerere
EUROINS cu privire la stadiul derulării contractului de
bază din punctul de vedere al obligațiilor asumate,
probând aceste informații cu documente justificative și
să permită accesul reprezentanților EUROINS la
locațiile în care are loc executarea obligațiilor
garantate;
10.2.8 să informeze în scris EUROINS, în maximum 5
zile, cu privire la orice solicitare de plată a
Beneficiarului/orice problemă care apare în relația cu
Beneficiarul și care ar putea da naștere la solicitări de
plată/despăgubiri în baza Clauzei de Garantare,
împreuna cu detaliile necesare soluționării;
10.2.9 să plătească sumele solicitate de Beneficiar
dacă acestea sunt certe, lichide și exigibile și în
conformitate cu prevederile contractului de bază și
Clauza de Garantare;
b. să suporte toate costurile necesare constituirii și
înregistrării garanțiilor reale; Contractele privind
garanțiile reale se vor încheia cu mențiunea ca ele
constituie titluri executorii.
c. să emită în favoarea EUROINS un bilet la ordin cu
valoarea și scadenta în alb, avalizat de administratorul
societății;
d. să achite integral și anticipat prima de asigurare
convenită;
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e. să încheie cu EUROINS polițe de asigurare pentru
riscuri generale privind bunurile ce fac obiectul
garanțiilor reale si/sau bunurilor care fac obiectul
contractului de bază (asigurări de bunuri, răspundere
civila).
10.2 În timpul perioadei de asigurare:
10.2.1 să comunice în scris EUROINS, în maximum 48
ore, orice modificare a datelor declarate la încheierea
asigurării (schimbarea denumirii, sediului, obiectului de
activitate,
creșterea
gradului
de
îndatorare,
schimbarea băncii etc.);
10.2.2 să nu constituie gajuri/ipoteci asupra bunurilor
din patrimoniu, altele decât cele deja existente la
momentul încheierii asigurării, fără acordul scris al
EUROINS;
10.2.3 să nu înstrăineze către terți elemente din activul
societății, acțiuni/părți sociale fără acordul scris al
EUROINS;
10.2.4 să nu aducă nici o modificare contractului de
baza, respectiv obligațiilor care fac obiectul Clauzei de
Garantare fără înștiințarea și acordul prealabil al
Asiguratorului;
10.2.5 să pună la dispoziția EUROINS, la cererea
acestuia, toate documentele necesare reanalizării
periodice a situației economico-financiare și bonității și
să permită accesul reprezentanților EUROINS pentru
verificarea informațiilor din documentele prezentate;
10.2.6 să depună eforturile necesare pentru
îndeplinirea strictă la termenele și în condițiile stabilite
a obligațiilor asumate prin contractul de bază încheiat
cu Beneficiarul;
10.2.7 să informeze periodic şi/sau la cerere
EUROINS cu privire la stadiul derulării contractului de
bază din punctul de vedere al obligațiilor asumate,
probând aceste informații cu documente justificative și
să permită accesul reprezentanților EUROINS la
locațiile în care are loc executarea obligațiilor
garantate;
10.2.8 să informeze în scris EUROINS, în maximum 5
zile, cu privire la orice solicitare de plată a
Beneficiarului/orice problemă care apare în relația cu
Beneficiarul și care ar putea da naștere la solicitări de
plată/despăgubiri în baza Clauzei de Garantare,
împreuna cu detaliile necesare soluționării;
10.2.9 să plătească sumele solicitate de Beneficiar
dacă acestea sunt certe, lichide și exigibile și în
conformitate cu prevederile contractului de bază și
Clauza de Garantare;
10.2.10 să depună toate eforturile pentru procurarea/
asigurarea/ conservarea lichidităților (în conturi
bancare şi/sau casierie) pentru achitarea datoriei către
Beneficiar şi/sau EUROINS, cu excepția datoriilor
scadente cu prioritate conform legislației (salarii,
impozite), dacă în momentul solicitării de plată se
confruntă cu o lipsa temporară de lichidități;
10.2.11 să-şi îndeplinească cu strictețe toate obligațiile
care îi revin conform prezentelor condiții/Clauzei de
Garantare şi/sau eventualelor clauze speciale.
10.3 în caz de neîndeplinire a oricărei obligații
prevăzute mai sus, EUROINS are dreptul să refuze
plata despăgubirii. Respectarea riguroasa a obligațiilor
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ce-i revin în baza prezentului contract precum și
prezumția că declarațiile sunt adevărate constituie
premisele angajării răspunderii EUROINS în baza
prezentului contract.
CAP. 11 OBLIGAȚIILE ASIGURĂTORULUI
11.1 EUROINS constată și să evaluează pagubele prin
reprezentanții săi.
11.2 EUROINS are obligația să plătească
despăgubirile cuvenite, în baza documentației
complete depusă de asigurat/păgubit privind cauzele și
împrejurările în care s-a produs evenimentul asigurat
și întinderea pagubelor.
CAP. 12 CONSTATAREA EVALUAREA ȘI PLATA
DESPĂGUBIRII/INDEMNIZAȚIILOR DE ASIGURARE
12.1 în cazul producerii evenimentului asigurat şi
primirii în termenul prevăzut în Clauza de garantare a
solicitării de plată de la Beneficiar împreuna cu
documentația care atesta culpa Asiguratului și
întinderea pagubei, EUROINS avizează Asiguratul și îi
transmite acestuia, în fotocopie, toată documentația
primită, lăsând acestuia posibilitatea de a răspunde
reclamației, înainte de a executa garanția;
12.2 în maximum 2 zile lucrătoare de la primirea
avizării,
Asiguratul
va
transmite
EUROINS
următoarele:
12.2.1 toate informațiile și documentele care
atestă/certifică corectitudinea solicitării Beneficiarului
sau, în cazul unei solicitări neîntemeiate, toată
documentația care dovedește acest lucru;
12.2.2 documentele care reflectă situația financiară
curentă a societății;
12.2.3 motivația înregistrării cazului de culpă care a
determinat solicitarea de plată a Beneficiarului.
12.3 După primirea documentației menționate anterior,
EUROINS are dreptul și obligația de a analiza și
evalua faptele prezentate de Beneficiar și Asigurat,
urmând să efectueze plata numai în cazul îndeplinirii
cumulative a următoarelor condiții:
12.3.1 solicitarea de plată efectuată de Beneficiar să
fie întemeiată și recunoscută de Asigurat (nu există
nici un dubiu cu privire la răspunderea Asiguratului);
12.3.2 Asiguratul este în imposibilitatea remedierii
situației şi/sau situația financiară (resursele financiare)
nu-i permit efectuarea plătii (se află în incapacitate
temporară de plată).
12.4 Stabilirea capacității de plată a Asiguratului se va
realiza de către reprezentanții EUROINS (angajați
proprii sau experți neutri) la sediul Asiguratului, în bază
documentelor financiar contabile pe care acesta este
obligat să le pună la dispoziție pentru efectuarea
expertizei.
12.5 În cazul contestării de către Asigurat a temeiniciei
solicitării de plată şi/sau a sumei solicitate, dovedite cu
acte justificative inclusiv acte de expertiza, expertiză
autorizată sau acte ale organelor de control
competenţe, EUROINS este îndreptățit să amâne plata
despăgubirii până la soluționarea diferendului dintre
Asigurat și Beneficiar, conform prevederilor din
contractul de bază.
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12.6 Plata despăgubirii se efectuează în termenul și
condițiile prevăzute în Clauza de Garantare, prin
virament în contul indicat de Beneficiar; în
eventualitatea unor dispute, EUROINS va plăti numai
în situația primirii (in plus fata de documentația
menționata anterior), fie a înțelegerii scrise semnate
de Asigurat și Beneficiar în cazul unei rezolvări pe cale
amiabila, fie a unei hotărâri definitive și irevocabile
emise de instanță competenţa. După efectuarea plății,
o copie a ordinului de plată se va transmite și
Asiguratului.
12.7 Cuantumul despăgubirii se determină în
conformitate cu prevederile Clauzei de Garantare.
12.8 EUROINS este în drept să amâne plata
despăgubirii numai în cazul în care documentația
prezentată de Asigurat/ Beneficiar în vederea obținerii
despăgubirii este incompletă; în acest caz EUROINS
va solicita Asiguratului (prin fax, e-mail) completarea
acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea
documentației inițiale; Asiguratul va transmite
documentele solicitate în maximum 5 zile lucrătoare de
la data primirii solicitării.
Despăgubirea se achită în moneda în care s-a achitat
prima de asigurare.
12.9 Recuperarea despăgubirilor de la asigurat:
12.9.1 Prin plata despăgubirii, EUROINS preia dreptul
de creanța (subrogare convențională) de la Beneficiar
și devine creditor urmăritor al Asiguratului.
12.9.2 în termen de 15 zile de la data efectuării plății
despăgubirii, Asiguratul este obligat să returneze
EUROINS suma plătită de acesta Beneficiarului.
12.9.3 în cazul neîndeplinirii obligației stipulate la pct.
12.9.2 Asiguratul este considerat de drept în întârziere,
fără ca o altă formalitate prealabilă să mai fie
necesară, și va plăți penalități de întârziere aplicate la
valoarea despăgubirii până în ziua returnării integrale
a acesteia, după cum urmează:
a. 0,2%/zi de întârziere dacă, în urma expertizei
financiar contabile efectuata de EUROINS, Asiguratul
s-a aflat în incapacitate temporară de plată/lipsa
temporară de lichidități;
b. 0,8%/zi de întârziere dacă, în urma expertizei
financiar contabile efectuată de EUROINS, a rezultat
ca Asiguratul a dispus de resurse în momentul
solicitării și până la efectuarea plății de către
EUROINS, dar le-a folosit pentru plăți preferențiale în
favoarea altor terți decât cele legal prevăzute.
CAP. 13 SUBROGAREA ȘI DREPTUL DE REGRES
AL ASIGURĂTORULUI
13.1. În limitele Indemnizațiilor acordate și în
conformitate cu prevederile legale, EUROINS este
subrogat în toate drepturile Asiguratului sau ale
Beneficiarului asigurării contra celor răspunzători de
producerea Prejudiciului.
13.2. Asiguratul/Beneficiarul răspunde de prejudiciile
aduse EUROINS prin acte care ar împiedica realizarea
dreptului prevăzut mai sus.
13.3. Dacă Asiguratul/Beneficiarul împiedică ori nu
conservă dreptul de regres al EUROINS sau dacă din
vina lui exercitarea acestui drept nu mai este posibilă,
EUROINS are dreptul să nu acorde Indemnizația,
IGcond00_18
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până la limita sumei reprezentând dreptul de regres.
Dacă Indemnizația a fost deja acordată, Asiguratul/
Beneficiarul este obligat să înapoieze EUROINS
valoarea acesteia în termen de maxim 5 zile lucrătoare
de la data solicitării.
CAP. 14 MODIFICAREA CONTRACTULUI DE
ASIGURARE
14.1. Prin acordul scris al Asiguratului și al EUROINS
sau al Contractantului și al EUROINS, asigurarea
poate fi completată/modificată.
14.1.1 Părțile pot aduce de comun acord modificări la
contractul de asigurare, acestea intrând în vigoare la
data convenită în scris de către părți.
14.2. Dacă menținerea asigurării se va face cu
modificarea primelor de asigurare, cuantumul
diferenței se va calcula în funcție de data de la care a
intervenit schimbarea condițiilor și va reprezenta:
14.2.1 în cazul plăților făcute de Asigurat – 1/12 din
diferența între prima anuală inițială și prima anuală
recalculată, pentru fiecare lună de asigurare începută
sau întreagă;
14.2.2 în cazul returnărilor făcute de EUROINS – 1/12
din diferența între prima anuală inițială și prima anuală
recalculată, pentru fiecare lună de asigurare întreagă.
CAP. 15 ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE
ASIGURARE
15.1. Răspunderea EUROINS încetează:
15.1.1 după plata despăgubirii de către EUROINS în
temeiul prezentului contract de asigurare;
15.1.2 la termenul/data prevăzută expres în clauza de
garantare, orice cereri de despăgubire primite după
aceasta dată nemaifiind opozabile EUROINS;
15.1.3. în cazul în care, înainte de a începe
răspunderea EUROINS, evenimentul asigurat s-a
produs și asigurarea a rămas fără obiect, precum și în
cazul în care după începerea răspunderii producerea
evenimentului asigurat a devenit imposibilă Contractul
se reziliază de drept;
15.1.4. în caz de forța majoră;
15.1.5. cu acordul ambelor părți;
15.1.6. prin denunțare unilaterală, sub forma unei
scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un
preaviz de 20 zile calendaristice, de la data înscrisă pe
confirmarea de primire.
15.2 EUROINS acoperă riscul asigurat în baza
prezentelor condiții numai în legătură cu contractul de
bază menționat în Clauza de Garanție.
15.3. dacă EUROINS nu a acordat Indemnizație ori nu
s-au produs evenimente pentru care s-ar acorda o
Indemnizație Asiguratului i se restituie, proporțional,
partea din prima de asigurare plătită, corespunzătoare
perioadei cuprinse între data încetării Contractului și
data expirării Perioadei asigurate înscrise în Contract.
CAP. 16 FORȚA MAJORĂ
16.1. Părțile nu răspund de neexecutarea la termen
sau de executarea în mod necorespunzător a oricărei
obligații ce le revine dacă neexecutarea sau
executarea necorespunzătoare a obligației respective
a fost cauzată de forța majoră.
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16.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să
notifice cealaltă parte în termen de 5 (cinci) zile
calendaristice de la producerea evenimentului care a
generat forța majoră și să ia toate măsurile necesare
în vederea limitării consecințelor. În următoarele 15
(cincisprezece) zile calendaristice trebuie transmise
către cealaltă parte contractantă documentele
eliberate de organele competente care să ateste
evenimentele care au determinat forța majoră.
16.3. Dacă în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare
de la producere, evenimentul respectiv nu încetează,
Părțile au dreptul să notifice încetarea de plin drept a
Contractului fără ca vreuna dintre ele să pretindă
daune-interese.
CAP. 17 INSTANȚELE COMPETENTE/LITIGII
17.1. Legea aplicabilă Contractului este legea română.
17.2. Orice litigiu decurgând din sau în legatură cu
acest contract de asigurare, inclusiv referitor la
validitatea, interpretarea, executarea ori desființarea
acestuia, se va soluționa potrivit legii, de către
instanțele de judecată competente din România.
Părțile convin ca, anterior promovării unei acțiuni în
justiție, să încerce soluționarea litigiului pe cale
amiabilă prin transmiterea unei Notificări în acest sens
părții în culpă. Dacă în termen de 15 zile nu primește
niciun răspuns sau acesta este considerat
nemulțumitor, părțile se pot adresa instanței de
judecată ori SAL-FIN.
17.3. În caz de imposibilitate de soluționare a unui
litigiu rezultând din contract, în mod direct, Asiguratul/
Contractantul-persoana fizica (Consumatorul) are
dreptul de a se adresa SAL-FIN, care este singura
entitate de solutionare alternativa a litigiilor în
domeniile în care Autoritatea de Supraveghere
Financiara (ASF) are competenta, care organizeaza și
administreaza proceduri SAL prin care se propune sau
impune, dupa caz, o solutie partilor, în conformitate cu
prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 4/2016 privind
organizarea și functionarea Entitatii de Solutionare
Alternativa a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar
(SAL-FIN) și ale O.G. nr. 38/2015 privind solutionarea
alternativa a litigiilor dintre consumatori și comercianti.
Aceste demersuri nu îngrădesc dreptul Asiguratului/
Contractantului/Beneficiarului de a formula reclamații
la adresa EUROINS (la adresa sediului social sau la
adresa de e-mail reclamatii@euroins.ro) și de a se
adresa instanțelor de judecată competente.

Cod: IG (15)
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18.2. În cazul constatării insolvabilității Asigurătorului,
pentru plata de indemnizații/despăgubiri rezultate din
contractele de asigurare facultative și obligatorii
încheiate, Asigurații, Beneficiarii, terțele persoane
păgubite se pot adresa Fondului de garantare a
asiguraților (FGA) în baza Legii nr. 213/2015.
18.3. Contractul este supus reglementărilor privind
deducerile prevăzute de legislația fiscală aplicabilă
contractelor de asigurare.
18.4. Orice modificare a conținutului prezentelor
condiții impuse de o schimbare legislativă sau de o
decizie a organelor de drept, va fi acceptată
necondiționat de ambele părți.
18.5. EUROINS nu va acorda nicio garanție sau
beneficiu și nu va plăti nicio sumă în virtutea acestui
contract, dacă acordarea acestora îl poate expune la
sancțiuni, interdicții sau restricții în baza rezoluțiilor
altor state față de care România s-a obligat să le
respecte.
18.6 EUROINS poate să denunțe contractul de
asigurare înainte de producerea evenimentului
asigurat, sau să refuze plata indemnizației după
producerea evenimentului asigurat, fără restituirea
primelor încasate, în cazul în care Asiguratul a
încercat sau încearcă să obțină prin fraudă sau
tentativă de fraudă despăgubiri de la EUROINS. 18.7.
Prin semnarea Contractului, Asiguratul/ Contractantul:
18.7.1 declară că cele prevăzute în acesta au fost
negociate cu EUROINS, conform prevederilor Legii nr.
193/2000 privind clauzele abuzive din contractele
încheiate între comercianți și consumatori, cu
modificările și completările ulterioare;
18.7.2 declară că a primit 1 (un) exemplar al
Informării privind Procesarea Datelor cu Caracter
Personal și că a luat la cunoștință despre conținutul
acesteia și drepturile pe care le are potrivit
Regulamentului
2016/679/UE
privind
protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație
a acestor date și altor reglementări aplicabile privind
protecția datelor;
18.7.3 declară că și-a exprimat opțiunea ca datele sale
cu caracter personal să fie sau să nu fie prelucrate în
scop de marketing în baza formularului Acord de
marketing, că a luat la cunoștință și a înțeles
conținutul acestuia;
18.7.4 declară că a fost informat și cunoaște toate
condițiile de asigurare încă de dinaintea semnării lui

CAP. 18 DISPOZIȚII FINALE
18.1. Dreptul la acțiune întemeiat pe un raport de
asigurare se prescrie în termen de 2 ani.

ASIGURAT
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EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S.A.
AUTORIZAT DE A.S.F. RA-010/04.10.2003; CUI: 5328123; ONRC:
J23/2823/2011; Cod operator de date cu caracter personal 5851;
Cod LEI 315700GZA843JXKTJ400; Banca: BCR, Suc. Libertatii, IBAN:
RO82RNCB0069000375350001; Sediul central: Sos. Bucuresti Nord, nr. 10,
Global City Business Park, Cladirea O23, Voluntari, jud. Ilfov;
Tel: 031 9483; Fax: 021 317 0714; Capital Social: 532.823.413 RON

Instrument de garantare seria IG nr. 1000000092 / 26.03.2020

Instrument de garantare
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica:

Către: Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad
Sediu: Strada: Andreny Karoly, nr. 2-4; Localitate: Arad; Cod Postal: 310037; Tara: Romania;

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului Achiziționare echipamente medicale (6 loturi)
- Lot 3; Lot 5; Lot 6; noi, SC EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA., avand sediul inregistrat
la Sos. București Nord Nr.10, Global City Business Park, Clădirea O23, Et.4, Voluntari, Jud. Ilfov, ne obligam
fata de Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad sa platim suma de 2.300 RON (douamiitreisutelei)
neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa
persoanei garantate, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea
si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) ofertantul Eyecon Medical SRL si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia
b) oferta sa fiind satbilita castigatoare, ofertatntul Eyecon Medical SRL a refuzat consitutirea garantiei de buna
executie in termenul prevazut la art. 39, alin. 3 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul Eyecon Medical SRL a refuzat sa semneze contractul de
achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garantie este valabila de la data de 30.03.2020 până la data de 30.07.2020.

Parafata de Societatea de Asigurări SC EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA în data de
26.03.2020.
(semnătura autorizată)

EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Pajurei nr. 26, bl. 24, ap. 19, Sector 1, Bucuresti, ROMANIA
Te l. : 0 21 / 3 1 1. 9 1. 6 1/ 62 , Fax : 0 21 / 3 1 1. 9 1. 63
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Nr. Înreg.: EM 200326 02 11112

ÎMPUTERNICIRE

Subsemnatul, Ioan-Răzvan CÂRSTOCEA, în calitate de Director General al SC EYECON MEDICAL
SRL cu sediul în localitatea Bucureşti, Sector 1, str. Pajurei, nr. 26, bl. 24, ap. 19 având CUI RO
14923065, împuternicesc pe:
- dna. CHIRIC Raluca-Andreea, cu domiciliul în Bucureşti, Sector 6, Aleea Valea Viilor nr. 1, bl.
M34, sc. 1, et. 8, ap. 52, având funcţia de Project Manager,
si
- dl. MITREA Mircea-Dan-Gabriel, cu domiciliul în Bucureşti, Sector 1, Bulevardul Ion Mihalache
nr. 140, bl. A, sc. B, et. 1, ap. 26, având funcţia de Project Manager,
să semneze documente necesare participării la licitația simplificată SCN1065674/30.03.2020
organizată de Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad, având ca obiect “Achiziționare echipamente
medicale (6 loturi)”.
Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei
împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

Data completării: 26.03.2020

SC EYECON MEDICAL SRL
Ioan-Răzvan CÂRSTOCEA
Director General

C.U.I. 149 23 065; Reg. Com. J40 / 9855 / 2002; RO45BRDE445SV28099184450 BRD - Agentia Floreasca (Grup Dorobanti)
1/1

ROUMANIE

ROMANIA
^,c*l,lE*.

CAFTE_OETDENTTTATE
Rr rn

J"il),')rn^ri6i6

J
",.";";.;;;;";;--;'
MITREA n$ihol
I
j

83641e

,qs{"

v5s8x

'

r
rqrncen-oAu-eiidniel
ty
I
Roman; / RoU :.'
nl
Pr6numo/Pr.nom/Frrsl

TDENT|TY

.

i

c.r.ronl€'N.flonaxr€/Natrona

,*,

se,/s6re/s€x
M

Sec, 1 (Mun. t

'

8?e@B

Mun. Bucurest'i S-eC.l{. \Y/
BLd Io^n Mihalache nFJ40_dL.A sc.B et.1 ap.26

ilF111:ilTJ:i8li''' r.W.\5!#Tndi5'

IDROU14ITREA<<MIRC EA<DAN<GABRI EL<<<<<
RT8364 1 9 < 1 ROUT 7 1 ?290n22 1 ?29 01 4?OO1 g 1

E Y ECO N M E DI C AL S. R. L.
Str. Pajurei nr. 26, bl. 24, ap. 19, Sector 1, Bucuresti, ROMANIA
Te l. : 0 21 / 3 1 1. 9 1. 6 1/ 62 , Fax : 0 21 / 3 1 1. 9 1. 63
of f ic e @ ey ec o n me d ic al .ro
w w

w .

e y

e

c

o n

m

e

d i c

a

l . r

o

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în art. 164 din Legea 98/2016
Subsemnatul Ioan-Răzvan CÂRSTOCEA, reprezentant legal al SC EYECON MEDICAL SRL, cu sediul în str.
Pajurei nr. 26, bl. 24, ap. 19, sector 1, București în calitate ofertant la procedura de atribuirea contractului “
Achiziționare echipamente medicale (6 loturi)”, organizată de Spital Clinic Județean de Urgență Arad, la data
de 30.03.2020, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi
sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea
98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru
comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr.
78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările
ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator
economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului,
republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr.
535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009,
cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în
care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.

C.U.I. 149 23 065; Reg. Com. J40 / 9855 / 2002; RO45BRDE445SV28099184450 BRD - Agentia Floreasca (Grup Dorobanti)
1/2

E Y ECO N M E DI C AL S. R. L.
Str. Pajurei nr. 26, bl. 24, ap. 19, Sector 1, Bucuresti, ROMANIA
Te l. : 0 21 / 3 1 1. 9 1. 6 1/ 62 , Fax : 0 21 / 3 1 1. 9 1. 63
of f ic e @ ey ec o n me d ic al .ro
w w

w .

e y

e

c

o n

m

e

d i c

a

l . r

o

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
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 această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării: 27.03.2020

SC EYECON MEDICAL SRL
Ioan-Răzvan CÂRSTOCEA
Director General
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DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în art. 165 din Legea 98/2016

Subsemnatul Ioan-Răzvan CÂRSTOCEA, reprezentant legal al SC EYECON MEDICAL SRL, cu sediul în str.
Pajurei nr. 26, bl. 24, ap. 19, sector 1, București declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din
procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţia prevazută la art.
165 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv că nu am încălcat obligaţiile privind plata
impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 30.07.2020.

Data completării: 27.03.2020

SC EYECON MEDICAL SRL
Ioan-Răzvan CÂRSTOCEA
Director General
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DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în art. 167 din Legea 98/2016
Subsemnatul Ioan-Răzvan CÂRSTOCEA, reprezentant legal al SC EYECON MEDICAL SRL, cu sediul în str.
Pajurei nr. 26, bl. 24, ap. 19, sector 1, București în calitate de ofertant la procedura de atribuire a contractului
de furnizare “Achiziționare echipamente medicale (6 loturi)”, organizată de Spital Clinic Județean de Urgență
Arad, la data de 30.03.2020, declar pe proprie răspundere că în ultimii 3 ani:
a) nu mi-am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;
b) nu mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activității; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016)
c) nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună în discuție integritatea;
d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul
sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu mă aflu în vreo situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregătirea procedurii
nu a condus la o distorsionare a concurenței;
g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui
contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune
încheiate anterior, nu au existat încălcări care au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de
daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;
h) nu m-am făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea
autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de
calificare și selecție, am prezentat informațiile solicitate, sunt în măsură să prezint documentele justificative
solicitate;
i) nu am încercat să influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțin
informații confidențiale, nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență
semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire,
selectarea sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către operatorul economic pe care-l
reprezent.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării: 27.03.2020

SC EYECON MEDICAL SRL
Ioan-Răzvan CÂRSTOCEA
Director General
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DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile de conflict de interese
conform prevederilor art. 60 din Legea 98/2016
Subsemnatul, Ioan-Răzvan Cârstocea, reprezentant împuternicit al SC EYECON MEDICAL SRL,
în calitate de ofertant la procedura de atribuirea contractului de furnizare “ Achiziționare echipamente
medicale (6 loturi)”, organizată de Spital Clinic Județean de Urgență Arad, la 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:
Inginer/Presedinte fara drept de vot Comisie
1
Duna Flaviu
de evaluare
2
Voinitchi Alina
Inginer/Membru comisie de evaluare
3
Buzatu Cerasela
Medic primar/Membru comisie de evaluare
4
Gulyas Albu Mihaela
Medic primar/Membru comisie de evaluare
Medic primar Sef Sectie ATI/Membru supleant
5
Nicolescu Cristian
comisie de evaluare
Medic primar/Membru supleant Comisie de
6
Crisan Adrian
evaluare
Inginer/ Membru supleant Comisie de
7
Claudiu Coseri
evaluare
8
Carmen Alina Lucuta
Manager
9
Mircea Onel
Director medical
10
Florina Ionescu
Sef Serviciu Financiar Contabil
11
Emilia Otilia Popa
Director ingrijiri medicale
12
Daniel Kurunczi
Director Directia Patrimoniu si Achizitii Publice
13
Simona Virciu
Consilier Juridic
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
14
Consilieri judeteni
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
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16
17
18
19
20
21
22

Cionca-Arghir Iustin-Marinel
Bilcea Ovidiu Sergiu
Razvan Olimpiu Cadar
Andrei Ando
Razvan Ioan Ciubotaru
Cristian Cirlugea
Gabriela Chiriceu
Gheorghina Ribovici

23
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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

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: 27.03.2020

SC EYECON MEDICAL SRL
Ioan-Răzvan Cârstocea
Director General
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INFORMAŢII GENERALE
1. Denumirea/numele: SC EYECON MEDICAL SRL
2. Codul fiscal: RO 14923065
3. Adresa sediului central: Str. Pajurei 26, Bl. 24, Ap. 19, Sector 1, Bucureşti
4. Telefon: 021/311.91.61; 311.91.62
Fax: 021/311.91.63
E-mail: office@eyeconmedical.ro
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare: J40 / 9855 / 2002, Bucureşti
6. Contul de trezorerie RO51 TREZ 7005 069X XX00 5746 Trez Mun Buc
7. Obiectul de activitate, pe domenii:
Activitate principală:
4669 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente (în principal echipamente și aparatură medicală)
Activități secundare:
4646 – Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
4773 – Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazinele specializate
4774 – Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate
7.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare: 4669, 4646, 4773, 4774
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
Str. Giuseppe Garibaldi nr. 8-10, Sector 2, București, telefon: 021/311.91.61, fax: 021/311.91.63
9. Principala piaţă a afacerilor: spitale şi centre medicale Bucureşti şi din ţară, centre universitare
Bucureşti şi din ţară.
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Anul
2016
2017
2018
Media anuală:

Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.) lei
22,676,468.00
7,834,562.00
11,301,550.00
13,937,526.66

Data completării: 27.03.2020

SC EYECON MEDICAL SRL
Ioan-Răzvan CÂRSTOCEA
Director General
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DECLARAŢIE
PRIVIND ASUMAREA CONTACTULUI

Subsemnatul Ioan-Răzvan CÂRSTOCEA, reprezentant legal al SC EYECON MEDICAL SRL, cu sediul în str.
Pajurei nr. 26, bl. 24, ap. 19, sector 1, București în calitate ofertant la licitatia deschisa SCN1065674, declar ca:
„Am citit si suntem de acord cu termenii si conditiile contractuale prevazute in sectiunea „model contract de
furnizare” din documentatia de atribuire si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind
castigatoare sa semnam contractul de achizitie publica in conformitate cu prevederile din documentatia de
atribuire”.

Data completării: 27.03.2020
SC EYECON MEDICAL SRL
Ioan-Răzvan Cârstocea
Director General
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MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal: 030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Nr.: 138611/04.03.2020

CERTIFICAT CONSTATATOR
În conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi ca urmare a cererii dumneavoastră înregistrată sub nr. 138611
din 04.03.2020, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului certifică informaţiile referitoare la
EYECON MEDICAL SRL
INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/9855/2002, atribuit în data de 04.10.2002
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/9855/2002
Cod unic de înregistrare: 14923065
Certificat de înregistrare: B2441717, emis pe data de 17.03.2011 si eliberat la data 18.03.2011
Adresă sediu social: Bucureşti Sectorul 1, Str. Pajurei, Nr. 26, Bloc 24, Etaj 2, Ap. 19
Contacte sediu social: Fax 0213113163, telefon: 0213113161, 0722291323
Contacte firmă: Fax 0213113163, telefon: 0213113161, 0722291323
Actul de înmatriculare şi autorizare: Încheiere judecătorească 9611/03.10.2002
Stare firmă: funcţiune
Forma de organizare : societate cu raspundere limitata
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 13.11.2019
Durată: nelimitată;
SEDIU SOCIAL
Act sediu: Contract de vânzare cumpărare, nr. 3141 din data 01.11.2001
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 01.11.2001.
Durata sediului:nelimitat.
CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 36000 LEI , integral vărsat
Număr părţi sociale: 3600
Valoarea unei părţi sociale: 10 LEI
ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.
ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
CÂRSTOCEA IOAN-RĂZVAN
Calitate: asociat unic
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Raport generat în data de 04.03.2020 : 10:03:01
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Data şi locul naşterii: 22.10.1974, Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Sex: masculin
Aport la capital: 36000 LEI
Aport vărsat total: 36000 LEI
Aport vărsat în LEI : 36000 LEI
Număr parţi sociale: 3600
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 100% / 100%
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări.
ASOCIAT, reprezentant al deţinatorilor în comun de părţi sociale (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.
Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
CÂRSTOCEA IOAN-RĂZVAN
Calitate: administrator
Funcţie: nespecificata
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 22.10.1974, Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Puteri: DEPLINE
Data numirii în funcţie: 27.05.2008
Durată mandat: nelimitată
Dată depunere specimen semnătură: 21.07.2008
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990
Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
CURATOR / CURATOR SPECIAL
Nu există înregistrări.
Cenzori / Auditori PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.
Cenzori / Auditori PERSOANE FIZICE
Nu există înregistrări.
Activitatea principală
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
4669 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
Text suplimentar activitate principală: (în principal echipamente şi aparatură medicală)
FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITĂŢI
Nu există înregistrări.
SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU
Raport generat în data de 04.03.2020 : 10:03:01
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Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Timişoara, Strada CORIOLAN BREDICEANU, Nr. 31, CAMERA C1, Ap. 1, Judet Timiş
Act sediu: Act aditional nr. 3 din data 29.07.2019 la contract de subînchiriere, nr. MLM 170310872 din data
10.03.2017
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 10.03.2017.
Data expirării dovezii de sediu: 04.07.2020.
Durata sediului: 3 ani 3 luni 24 zile.
Denumire: Punct de lucru
Adresă: Bucureşti Sectorul 2, Şoseaua PIPERA, Nr. 48, CORP B4, SITUAT LA PARTERUL CLADIRII
FOSTA SECTIA 2 MOBILA
Act sediu: Act aditional nr. 6 din data 29.10.2019 la contract de locaţiune, nr. 558A din data 30.09.2011
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 27.10.2011.
Data expirării dovezii de sediu: 31.10.2022.
Durata sediului: 11 ani 4 zile.
Denumire: PUNCT DE LUCRU
Adresă: Bucureşti Sectorul 2, Str. GIUSEPPE GARIBALDI, Nr. 8-10
Act sediu: Act aditional nr. 3 din data 24.11.2016 la contract de închiriere, nr. 48 din data 04.07.2007
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 04.07.2007.
Data expirării dovezii de sediu: 04.07.2022.
Durata sediului: 15 ani.
SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004
Tip activitate autorizată: terţi
Conform declaraţiei - tip model 3 nr. 396223 din 29.10.2015
Activităţi desfăşurate în afara sediului social şi a sediilor secundare (CAEN REV. 2):
4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
4331 - Lucrări de ipsoserie
4333 - Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
4339 - Alte lucrări de finisare
4399 - Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
4669 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4221 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
3313 - Repararea echipamentelor electronice şi optice
3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
4321 - Lucrări de instalaţii electrice
Data certificatului constatator:02.11.2015
Sediul social din:Bucureşti Sectorul 1, Str. Pajurei, Nr. 26, Bloc 24, Etaj 2, Ap. 19
Tip sediu: principal
Tip model declaraţie: model 3 nr. 103898 din 14.03.2011
Nu se desfăşoară activităţile prevăzute în actul constitutiv sau modificator
Data certificatului constatator: 17.03.2011
Raport generat în data de 04.03.2020 : 10:03:01
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Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Timişoara, Strada CORIOLAN BREDICEANU, Nr. 31, CAMERA C1, Ap. 1,
Judet Timiş
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 3 nr. 217446 din 24.05.2017
desfăşoară activităţi proprii de birou pentru societate
Nu se desfăşoară activităţile prevăzute în actul constitutiv sau modificator
Data certificatului constatator: 13.06.2017
Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Bucureşti Sectorul 2, Şoseaua PIPERA, Nr. 48, CORP B4, SITUAT LA PARTERUL
CLADIRII FOSTA SECTIA 2 MOBILA
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 683579 din 27.06.2012
Activităţi la sediu:
4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat
4669 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
Text suplimentar: (în principal echipamente şi aparatură medicală) import-export
Data certificatului constatator: 03.07.2012
Denumire: PUNCT DE LUCRU
Sediul secundar din:Bucureşti Sectorul 2, Str. GIUSEPPE GARIBALDI, Nr. 8-10
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 3 nr. 683579 din 27.06.2012
desfăşoară activităţi proprii de birou pentru societate
Activităţi la sediu:
6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Data certificatului constatator: 02.07.2012
CONCORDAT PREVENTIV
Nu există înregistrări.
FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990
- Urmărire penală:
Nu există înregistrări.
- Dosar penal - trimitere în judecată:
Nu există înregistrări.
- Condamnare penală a firmei:
Nu există înregistrări.
- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări.
- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.
- Insolvenţă:
Nu există înregistrări.
Raport generat în data de 04.03.2020 : 10:03:01
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ALTE MENŢIUNI
Nr. intrare: 188693 din 03.04.2019
Tip menţionare: Sechestru părţi sociale/acţiuni
Act asociat: Proces verbal
Din data: 22.03.2019
Descriere: conform act.
SITUAŢIA FINANCIARĂ PE ANUL 2018
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 68): 1156668 LEI
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 +
68 - 64): 0 LEI
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Pierdere (rd. 63 - 62): 0 LEI
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Profit (rd. 62 - 63): 1359479 LEI
Numar mediu de salariati: 46
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:: 0 LEI
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06): 11301550 LEI
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03): 384256 LEI

Informaţiile sunt eliberate din registrul central computerizat al comerţului, ţinut de Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului şi au la bază comunicarea înregistrărilor efectuate în registrul comerţului ţinut de către
oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale până la data de 04.03.2020
S-a eliberat prezentul certificat constatator solicitantului CHIRIC RALUCA-ANDREEA , fiindu-i necesar la
Licitaţie.
----------------Potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, profesionistul are obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor prevăzute de lege, în
cel mult 15 zile de la data actelor şi faptelor supuse obligaţiei de înregistrare. Înregistrarea menţiunilor se poate face şi la cererea
persoanelor interesate, în termen de cel mult 30 de zile de la data când au cunoscut actul sau faptul supus înregistrării.
În cazul persoanelor împuternicite al căror mandat a expirat, însă profesionistul nu a procedat la înregistrarea în registrul comerţului a
menţiunilor corespunzătoare, conform celor de mai sus, acesta va figura în continuare înregistrat în registrul comerţului computerizat,
cu calitatea respectivă şi cu durata mandatului expirată.
Prezentul document conţine date cu caracter personal a căror prelucrare intră sub incidenţa prevederilor Regulamentului (UE) nr.
679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.
Informaţiile cu privire la datele cu caracter personal furnizate prin prezentul document pot fi utilizate exclusiv în scopul pentru care au
fost solicitate.
Contrafacerea prezentului document constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.

Raport generat în data de 04.03.2020 : 10:03:01
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ROMANIA
Ministerul Finantelor Publice
Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice BUCURESTI
Administratia Fiscala pentru Contribuabili Mijlocii - DGRFP Bucuresti

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA
Nr. 1896122
Data eliberarii
02.03.2020
emis ca urmare a cererii nr. 1896122 din data de 28.02.2020
Denumire / Nume si prenume
EYECON MEDICAL SRL
Cod de identificare fiscala **): 14923065
Domiciliul fiscal :
MUNICIPIUL BUCURESTI, Sector 1, Str. Pajurei, Nr. 26, Bl. 24, Et. 2, Ap. 19, Cod Postal 013158
**) in cazul persoanelor fizice se vor inscrie CNP precum si CIF

A. OBLIGATII FISCALE SI ALTE OBLIGATII BUGETARE
Sus-numitul contribuabil figureaza in evidentele fiscale cu urmatoarele obligatii
fiscale si obligatii bugetare individualizate in titluri executorii emise potrivit
legii si existente in evidenta organului fiscal central in vederea recuperarii,
restante la data de 31.01.2020:
0
1
2
3

- lei Suma

Denumirea obligatiei fiscale/bugetare
Obligatii fiscale/bugetare principale
Obligatii fiscale/bugetare accesorii
TOTAL (3=1+2)

0
0
0

B. SUME DE RAMBURSAT / RESTITUIT***):
Sus-numitul contribuabil figureaza in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de
rambursat/restituit :
- lei 0
Sume solicitate
Suma
1
Sume negative de TVA solicitate la rambursare
0
2
Sume solicitate a fi restituite
0
3
TOTAL (3=1+2)
0
***) In situatia in care suma obligatiilor fiscale inscrise la sectiunea A este
mai mica sau egala cu totalul sumelor de rambursat/restituit inscrise la sectiunea
B, la sectiunea D pct. III se va face mentiunea cu privire la situatia prevazuta la
art. 157 alin.(3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu
modificarile si completarile ulterioare.

C. INFORMATII PRIVIND VERIFICAREA ELIGIBILITATII CONTRIBUABILILOR
PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE
Nu a fost solicitata completarea sumelor
a) Diferenta dintre obligatiile fiscale/bugetare cuprinse la sectiunea A si sumele
mentionate la sectiunea B:
b) Totalul obligatiilor fiscale/bugetare in ultimele 12 luni

D. ALTE MENTIUNI:
I.
14923065

OBLIGATII FISCALE/BUGETARE****)

Nu a fost solicitata detalierea

EYECON MEDICAL SRL

Numar de inregistrare ca operator de date cu caracter personal
Cod M.F.P. A.N.A.F. 14.13.21.99
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ROMANIA
Ministerul Finantelor Publice
Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice BUCURESTI
Administratia Fiscala pentru Contribuabili Mijlocii - DGRFP Bucuresti

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA
Nr. 1896122
Data eliberarii
02.03.2020
emis ca urmare a cererii nr. 1896122 din data de 28.02.2020

Nu a fost solicitata detalierea
II. SUME DE RAMBURSAT/RESTITUIT ****)
III. MENTIUNI RELEVANTE PENTRU SITUATIA FISCALA A CONTRIBUABILULUI
Alte mentiuni
Conform prevederilor art.157, alin.(3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul
contribuabilului pentru care s-a eliberat prezentul certificat de atestare
fiscala, nu se considera ca inregistreaza obligatii fiscale restante intrucat suma
obligatiilor fiscale inscrise la Sectiunea A este mai mica sau egala cu suma de
rambursat/restituit de la Sectiunea B.

IV. SUME CERTE, LICHIDE SI EXIGIBILE DE INCASAT DE LA AUTORITATILE
CONTRACTANTE
****) Pct. I si II se completeaza, la solicitarea contribuabilului, cu detalierea
sumelor inscrise la sectiunile A si B.

Conducatorul organului fiscal central ,
Numele si prenumele: Madalin-Cornel Eftenoiu
Semnatura si stampila organului fiscal central ................
Organ fiscal central.......................................... prin
...................................................................
(numele si prenumele conducatorului organului fiscal central*****)
certifica faptul ca prezentul inscris este conform cu originalul.
Semnatura si stampila unitatii
*****) Se completeaza numai in
cazul in care contribuabilul solicita certificarea
pentru conformitate cu originalul unui certificat emis prin mijloace de transmitere
la
distanta.
Certificatul de atestare fiscala se poate utiliza de catre persoana interesata pe o
perioada de pana la 30 de zile de la data eliberarii ori de pana la 90 de zile de la
data eliberarii de catre catre persoanele fizice, care nu desfasoara activitati
economice in mod independent sau nu exercita profesii libere.
14923065

EYECON MEDICAL SRL

Numar de inregistrare ca operator de date cu caracter personal
Cod M.F.P. A.N.A.F. 14.13.21.99

02.03.2020 10:18:47
20494
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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:

SC Gongora Aparatura Medicala SRL

Cod de identificare fiscala:

28899986

Adresa postala:

Strada: Principala, nr. 199, Sector: -, Judet: Covasna, Localitate:
Lisnau, Cod postal: 527132,Tara: Romania

Persoana de contact

State Traian Tudorica,telefon: +40 0723280987 email:
gongora_cv@yahoo.com adresa de internet,
www.gongoramedical.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

DA

Vă rugăm să precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului
Vă rugăm să îi identificați pe ceilalți operatori economici care
participă la procedura de achiziție publică împreună

Modalitatea de participare: Participare individuala
Ofertantul care a depus oferta: EYECON MEDICAL cu rol de Ofertant
Membrii participanti:
SC Gongora Aparatura Medicala SRL cu rol de: Subcontractant

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

FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZITII
EUROPENE, 26.03.2020 12:50
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Sistemul Electronic de Achizitii Publice
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

Adresa internet
Autoritatea sau organismul emitent(a)
Referinta exacta a documentatiei
Numele si prenumele insoțite de data si locul nasterii, daca sunt
solicitate

Numele si prenumele: CHIRIC RALUCA
Data nasterii: 20/02/1994
Locul nasterii:BUCURESTI

Pozitie/actionand in calitate de:

Project Manager

Adresa postala

Valea Viilor Nr. 1

Telefon

0723393133

E-mail:

licitatii@eyeconmedical.ro

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

Delegatul este autorizat sa semneze toate documentele care emana
de la subscrisa, referitor la procedura mai sus mentionata

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

Frauda

Raspuns:

FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZITII
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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

Raspuns:

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
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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

A: CAPACITATEA DE A CORESPUNDE CERINTELOR
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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:
Lotul 5 : Eyecon Meidcal - 70% , Gongora Aparatura Medicala - 30%

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:

FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZITII
EUROPENE, 26.03.2020 12:50

DA
Raspunsul dumneavoastra:
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AVIZ DE FUNGTTONARE
Nr" 6429 din 13.06.2019
conformitate cu art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma Tn domeniul
sinitifii, republicati, cu modificarile si completarile ulterioare gi Tn baza docurnentatiei
inaintate, Agenlia Nalionali a Medicamentului gi a Dispozitivelor Medicale avizeazd
funcfionarea unitdtii
Tn

GONGORA APARATURA MEDICALA SRL
cu sediul social gi punct de lucru in Sat Lisnau, Comuna Ozun,
nr. 1 99, judetul Covasna:
pentru activititi de:

DA I lU+

import dispozitive medicale
distributie dispozitive medicale

depozitare dispozitive medicale
protezare

DA I NIJ

opticd medicall

DA I }HJ
DA I}il+

: tr ortopedici; n auditivi; tr alte tipuri;

DA IWU

reparare, mentenanti gi punere in funcfiune/instalare

DA INU

I

pentru dispozitive medicale.
Unitatea este distribuitor al producdtorilor:
N

A.M.I. ITALIA SRL
CHISON MEDICAL TECHNOLOGIES CO. LTD
CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO.I-TD
COSMED SRt
DAEYANG il/IEDICAL CO. LTD
DJO, LLC

ITALIA
CHINA
CHINA
ITALIA
COREEA
S.U.A.

gif

Da
Da
Da
Da

Da
Da
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GIMA S.P.A.
HOFFRICHETER GMBH
KOO (SHANGHAT) TNDUSTRTES CO.LTD
KROBER MEDIZINTECHNIK GMBH
M.I.R. SRL
MAICO DIAGNOSTIC GMBH
MEDICAL ECONET
NIDEK MEDICAL PRODUCTS INC.
RESMED GERMANY INC
SHANTOT,' EASYWELL TECHNOLOGIES CO.LTD
SOMNOMEDICS GMBH
TITANOX SRL
TRAUTWEIN GMBH
ULTRA VIOL SP. J. PIETRAS PURGAL WOJCIK
UNITED IMAGING SYSTEMS (BEIJING) CO.LTD.
WUHAN YOUKEY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO.LTD

EI{ CR

ITALIA
Da
GERMANIA
Da
CHINA
Da
GERMANIA
Da
TALIA
Da
GERMANIA
Da
COREEA DE SUD Da
Da
S.U.A.
GERMANIA
Da
CHINA
Da
GERMANIA
Da
ITALIA
Da
GERMANIA
Da
POLONIA
Da
OHINA
Da
OHINA
Da

Unitatea este reprezentant autorizat Tn Uniunea Europeand al producitorului:
Nu este cazul.

Orice modificare a condifiilor stabilite prin reglementdrile Agenliei Nalionale a
Medicamentului 9i a Dispozitivelor Medicale, care au stat la baza avizdrii, atrage
anularea prezentului a;tiz de funcfionare.

::.

Valabilitatea prezentului aviz poate fi verificata prin solicitare scrisa adresata Agenliei
Nalionale a Medicamentului gi a Dispozitivelor Medicale.

PRE$EDINTE,

Marius Daniel $l$U

s,-'%
I 'otsur,rr.=5
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OPIS
PROPUNERE TEHNICA
Lot 5
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6

Denumire document
Propunere tehnica
Fisa Tehnica-Pliante (engleza-romana), Manual (romana)
Decl. conformitate/ Certificat CE producator (engleza-romana)
ISO producator (engleza-romana)
Declaratie generala
Declaratie privind respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de munca si
protectia muncii

Data: 27.03.2020
SC EYECON MEDICAL SRL
Ioan-Răzvan CÂRSTOCEA

Director General

C.U.I. 149 23 065; Reg. Com. J40 / 9855 / 2002; RO45BRDE445SV28099184450 BRD - Agentia Floreasca (Grup Dorobanti)
1/1

Specificatie tehnica: Ventilator de transport
Producator/Tara: ResMed Limited /Australia
Model: Astral 150
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

SPECIFICATII TEHNICE
Sa asigure suport vital pentru pacienţi cu insuficienta respiratorie acuta pe
parcursul transportului
Circuite cu o singură scurgere, o singură supapă şi circuite cu două
membre, precum şi interfeţe multiple pentru pacienţi
Sa poata fî utilizat pentru o gamă largă de tipuri de pacienţi - adulţi si copii,
pacienţi cu insuficienta respiratorie acuta protezata mecanic
Oxigen suplimentar: pentru pacienţii care necesită terapie cu oxigen
Sa permită debitări de până la 30 L/min pentru un Fi02 livrat până la 95%

DA NU

OBSERVATII

X

Da, conform brosura pg. 6, rind 1

X

Da, conform brosura pg. 6, rind 3,4,5 si manual
pg. 7(11)

X

Da, conform brosura pg. 3 si manual pg. 7(11)

X

Da, conform manual pg. 6,7

X

Da, conform manual pg. 28

Sa poata fi programat pragurile minim si maxim de inspiraţie
Asigura suport vital pentru pacienţi cu o greutate > 5Kg
Circuite: 1 circuit de scurgere, 1 circuit cu supapa, 1 circuit dublu

X
X

Moduri de terapie: CPAP, (A)CV, P(A)CV, P-SIMV, V-SIMV, PS, P(A)C

X
X
X

Da, conform brosura pg. 6
Da, conform brosura pg. 6, rind 1
Da, conform brosura pg. 6, rind 3, 4, 5 si
manual pg. 20(24)
Da, conform brosura pg. 6, rind 7, 8
Da, conform brosura pg. 6, rind 9
Da, conform brosura pg. 6, rind 11
Da, conform brosura pg. 6, rind 15 si manual
pg. 20(24)
Da, conform brosura pg. 6, rind 16
Da, conform brosura pg. 6, rind 118, 19, 20 si
manual pg. 14(18)
Da, conform brosura pg. 6, rind 22
Da, conform brosura pg. 6, rind 24 si manual
pg. 61(65)
Da, conform brosura pg. 6, rind 26 si manual
pg. 61(65)
Da, conform brosura pg. 6, rind 26 si manual
pg. 61(65)
Da, conform brosura pg. 6 , rind 27

Respiraţie manuala
Ventilaţie Apnee: Volum si Presiune
VolumTidal livratţcm H20) :Adult: 100 - 2500 ml, Copii: 50 până la 300 ml
Rata respitatorie: Adult: Oprit, 2 la 50 bpm ;Pediatrie: Oprit, 5 la 80 bpm
Date monitorizate : Fi02, afişare pe ecran in timp real Presiune şi flux (25
Hz) si trend pentru 10 zile
Alarme : Fi02 şi Sp02 atunci când sunt conectate
Greutate aparat: < 5 Kg
Baterie interna : litiu-ion
Timp utilizare continua > 6 ore
Nivel acustic : 43 ± 3 dBA

X

X
X
X
X
X
X
X
X

Ioan-Razvan Cartocea
Director General

Enrich life

Astral 100 and 150:
Time to rethink respiratory care
ResMed.com/Astral

Versatile life support ventilation
ResMed’s Astral™ 100 and Astral™ 150 life support ventilators offer excellence in
invasive and noninvasive ventilation without compromise. From initial setup to
everyday use, Astral offers greater freedom, confident care, and designed
efficiency to enrich life for you and your patients.

• Greater freedom
Astral’s discreet and lightweight design allows patients to go beyond the
confines of the healthcare environment, while delivering real peace of
mind to them, their clinicians and caregivers.

• Confident care
Astral offers a range of treatment options for both adult and paediatric
patients. It is compatible with a variety of patient interfaces and is
designed for both invasive and noninvasive applications.

• Designed efficiency
With easy setup, simple servicing and an intuitive interface, Astral
is designed to make ventilation support straightforward and efficient.

Confident care
Versatile treatment options
Astral delivers excellence in leak and valve ventilation for
invasive and noninvasive applications, as well as providing
a full suite of therapy modes to suit both adult and
paediatric patients.

Simple patient setup
Astral’s intuitive interface, presettable programs and
setup assistant allow for fast and accurate patient setup.
The QuickConnect™ valve circuits have been specifically
designed to reduce known and common setup errors so
therapy can be delivered quickly and safely.

Easy monitoring
Real-time waveforms and patient information are displayed
on the large colour touchscreen to ensure correct setup
and to track patient condition. FiO2 and SpO2 are integrated
to complete the therapy picture.

A full suite of modes offers versatile therapy options
as the patient’s condition progresses.

Greater freedom

Designed efficiency

Peace of mind with long battery life

Simplifying inventory management

Astral ventilators are designed for patient freedom. The
combination of internal and external batteries provides
up to 24-hours* run-time. Planning day-to-day activities is
easier because Astral has the power to keep going, hour
after hour.

Astral can treat a broad range of respiratory conditions in
paediatric and adult patients, so just one device can go a
lot further. Fast turnaround times and simple servicing also
reduce the need for backup ventilators, saving both time
and money.

Balancing battery capacity
with portability

Saving time during training and
patient care

Mobility in its most practical sense requires balancing
battery run-time with the weight and portability of the
ventilator. At just 3.2 kg with an 8-hour internal battery,
patients can now go longer, and travel further, knowing
they have the reliability of Astral behind them.

Astral’s intuitive interface and easy operation can minimise
training time. Easy navigation with user-friendly menus
enable quick and confident setup so you and your staff can
focus on what’s important – the overall care of your patients.

Discreet by design
Contemporary design offers your patients a streamlined,
discreet, life support device that sits quietly in
the background.

* W ith the 8-hour internal battery and two 8-hour external batteries.

Simple servicing
Easy servicing has been built into Astral. The pneumatic
block can be quickly and seamlessly swapped during an
in-field service or at the service centre, reducing downtime
for the device, and improving cost efficiencies.

Enrich life

The built-in Learn Circuit feature evaluates and compensates for resistance in the
circuit to optimise ventilation and deliver the right pressure and flow at the mask.

Real-time pressure and flow waveforms display essential therapy
parameters on the large touchscreen.

Mobility bags

Hospital Trolley

Remote Alarm II

ResMed offers two mobility bags for Astral
ventilators – a bag that fits the device and all
its essential accessories, and an ultra-light
SlimFit bag for the Astral device on its own.
Broad, comfortable shoulder straps make the
bags easily portable, plus extra straps allow
for easy mounting onto wheelchairs.

ResMed’s Hospital Trolley has been
designed to transport Astral around any
hospital or clinical setting. It features the
option of a medical grade power strip
located in the centre console, which lets
you connect multiple electrical devices
and power them with just one cord.

ResMed’s Remote Alarm II provides the
convenience of monitoring alarms from
another room, ward or central monitoring
station. It offers peace of mind and
freedom for caregivers to move away
from the patient’s bedside without
compromising patient safety.

A complete respiratory system
Astral easily connects to the HumiCare™ D900 heated
humidifier to reduce the risk of ventilator associated
complications and actively condition the air.

Ordering information
Astral 150 – APAC
27083

Technical Specifications

Astral 100 – APAC
27081

Astral 100

Astral 150

Life support for patients over 5 kg

Life support for patients over 5 kg

Single circuit with leak

•

•

Single circuit with valve

•

•

INDICATIONS FOR USE
CIRCUIT

HumiCare D900

Double circuit

•

THERAPY
Valve circuit therapy:
CPAP, ACV, PACV, P-SIMV, V-SIMV, PS

Hospital trolley
27914

Leak circuit therapy:
CPAP, ST, PAC

•

•

•

•

Manual breath

•

Sigh breath (recruitment)

Astral mobility bag
27917

•

Apnoea ventilation

Volume and pressure

Volume and pressure

2

4

2–50 (leak circuit)
0–50 (valve circuit)

2–50 (leak circuit)
0–50 (valve circuit)

Adult: 100 to 2500 mL
Paediatric: 50 to 300 mL

Adult: 100 to 2500 mL
Paediatric: 50 to 300 mL

Adult: Off, 2 to 50 bpm
Paediatric: Off, 5 to 80 bpm

Adult: Off, 2 to 50 bpm
Paediatric: Off, 5 to 80 bpm

Optional

Optional

Preset programs
PRESSURE RANGE AND SETTINGS

Astral SlimFit mobility bag
27949

Delivered pressure (cm H2O)
Delivered tidal volume (cm H2O)
Respiratory rate

Astral table stand
27915

DATA
SpO2 monitoring
FiO2 monitoring

External battery
27918

Optional

•

7 days of high-resolution data with 25Hz pressure and flow

On screen and download

On screen and download

365 days of summary data

On screen and download

On screen and download

A wide range of settable alarms are available
including FiO2 and SpO2 when connected.

ALARMS

Remote Alarm II
ROW 27902 (does not
include cable)
Single circuit
smooth bore 22 mm
with QuickConnect

DIMENSIONS
Weight
Dimensions (L x W x H)

3.2 kg

3.2 kg

285 mm x 215 mm x 93 mm

285 mm x 215 mm x 93 mm

Lithium-Ion battery,
14.4 V, 6.6 Ah, 95 Wh.
8 hour run time
43 ± 3 dBA*

Lithium-Ion battery,
14.4 V, 6.6 Ah, 95 Wh.
8 hour run time
43 ± 3 dBA*

35 ± 3 dBA*

35 ± 3 dBA*

Internal battery
Sound power level
Sound pressure level

Oximetry set with
reusable soft sensor
22370

IEC 60601-1 CLASSIFICATIONS:
Medical electrical equipment - general requirements for
Pathology
basic safety and
essential performance.
defaults

Class II (double insulation) Type BF
Continuous operation
Suitable for use with oxygen

* As measured according to IEC80601-2-12:2011

Astral features

Adult

Paediatric

Noninvasive

Invasive

ResMed Ltd.
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australia
(for Astral)

Home

Hospital

Mobility

Customisable
programs

ResMed Humidification
Technologies GmbH
Karneolstr. 4
72250 Freudenstadt Germany
(for HumiCare D900)

Learn
circuit

Vsync

TiControl

5 Trigger

NIV+

Internal
battery

External
battery

Alarm

Airline
approved

USB

ResMed
motor

Distributed by: ResMed Ltd, Bella Vista NSW Australia. See ResMed.com for ResMed locations worldwide. Astral,
HumiCare and QuickConnect are trademarks and/or registered trademarks of the ResMed family of companies. Specifications
may change without notice. Product availability may vary across regions. © 2014 ResMed Ltd. 1017216/2 2014-12

Introducing Astral with IntelligentAir
When you choose Astral with IntelligentAir, you are not only choosing life support.
You are discovering a way to help your patients breathe easier.
Delivering on its promise to provide confident care, greater freedom and designed
efficiency, Astral is proving itself to be a leading life support ventilator series for a
wide range of patients.

Astral specifications

Product and accessory codes
Astral 100

Astral 150

Life support for patients over 5 kg

Life support for patients over 5 kg

Single circuit with leak

•

•

Single circuit with valve

•

•

Indications for use

Astral 150
Astral 100

Circuit

With the introduction of an auto-adjusting volume assurance mode, which includes an
intelligent back-up rate and optional auto-adjusting EPAP, Astral 100 and Astral 150 set a
new quality standard in personalised and responsive life support ventilation. Together, we
call these technologies IntelligentAir.

Double circuit
Therapy
Valve circuit therapy:
CPAP, (A)CV, P(A)CV, P-SIMV, V-SIMV, PS

•

•

Leak circuit therapy:
CPAP, (S)T, P(A)C, iVAPS** with iBR and optional AutoEPAP

•

•

Manual breath

•

Sigh breath (recruitment)

iBR

Auto EPAP

intelligent Volume-Assured
Pressure Support (iVAPS):

intelligent Backup Rate (iBR):

AutoEPAP:

Targets and intelligently maintains each
patient’s alveolar ventilation.

Provides backup breaths only when
needed to give patients a chance to
spontaneously trigger the ventilator.

Auto-adjusts the expiratory pressure
in response to partial and full upper
airway obstructions.

Hospital trolley

•

Apnoea ventilation

iVAPS

Homecare stand without
interface/ top plate
27963
Astral top plate
27956
Homecare stand IV pole kit
27948

•

27914

Volume and pressure

Volume and pressure

2

4

Delivered pressure (cm H2O)

2–50 (leak circuit)
0–50 (valve circuit)

2–50 (leak circuit)
0–50 (valve circuit)

Delivered tidal volume (mL)

Adult: 100 to 2500 mL
Paediatric: 50 to 300 mL

Adult: 100 to 2500 mL
Paediatric: 50 to 300 mL

Adult: Off, 2 to 50 bpm
Paediatric: Off, 5 to 80 bpm

Adult: Off, 2 to 50 bpm
Paediatric: Off, 5 to 80 bpm

Preset programs

Astral mobility bag
27917

Pressure range and settings

Respiratory rate

Astral SlimFit mobility bag
27949
Astral table stand
27915

Data

To keep you informed on patient
changes over time, a number of different
monitoring tools are at your disposal.
ResScan™: ResMed’s patient data management
software provides clinicians with a great way to record
summary and detailed data, even as their patients
receive treatment at home.
Oximetry: Integrated FiO2 and optional SpO2
monitoring are available.
Real-time waveforms: Pressure and flow curves are
quickly accesible on a large colour touch screen, and
provide continuous visuals on patient trends.

Astral includes features to add greater
customisation and peace of mind for
more dependent patients.
Alarms: Astral is equipped with a set of fixed and
adjustable alarms, categorised by priority, to bring
patients and carers to attention when needed.
The dedicated disconnection alarm has also been
modified for optimised patient setup and customisation.
Big-button: Included for quick access to start or stop
ventilation, as well as to mute alarms. This feature is
particularly useful for those with impaired dexterity
or eyesight.

SpO2 monitoring

Optional

Optional

FiO2 monitoring

Optional

Standard

30 days of summary data
Real-time pressure and flow (25 Hz)

30 days of summary data
Real-time pressure and flow (25 Hz)

ResScan (via download)

365 days of summary data
7 days of detailed data

365 days of summary data
7 days of detailed data

AirView***

365 days of summary data
7 days of detailed data

365 days of summary data
7 days of detailed data

On screen

Oximetry set with
reusable soft sensor
22370

Dimensions
Weight

3.2 kg

3.2 kg

285 mm x 215 mm x 93 mm

285 mm x 215 mm x 93 mm

Lithium-Ion battery,
14.4 V, 6.6 Ah, 95 Wh.
8 hour run time

Lithium-Ion battery,
14.4 V, 6.6 Ah, 95 Wh.
8 hour run time

Sound power level

43 ± 3 dBA****

43 ± 3 dBA****

Sound pressure level

35 ± 3 dBA****

35 ± 3 dBA****

Dimensions (L x W x H)
Internal battery

ResMed Connectivity
Module 27203

Class II (double insulation) Type BF
Continuous operation
Pathology
Suitable for use defaults
with oxygen

MPV circuit support arm
27955

* Through the ResMed Data Exchange you can integrate your
application with AirView to exchange and use patient and device data.

*** AirView might not be available in your region. Please consult
your local ResMed representative for further information.

** iVAPS therapy mode is indicated for patients weighing 30 kg and above.

**** As measured according to ISO 80601-2-12:2011.

Adult

Big-button for greater accessibility

Remote alarm II
27902
(does not include cable)

A wide range of settable alarms are available
including FiO2 and SpO2 when connected.

Alarms

IEC 60601-1 CLASSIFICATIONS:
Medical electrical equipment - general requirements
for basic safety and essential performance.

Monitoring options with at-a-glance visuals

External battery
27918

Paediatric

Non-invasive

Invasive

ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australia

ResMed.com/Astral

Hospital

Home

Mobility

Internal
battery

External
battery

USB

Alarms

See the ventilation accessories catalogue for the full suite of ResMed
accessories. Some accessories might not be available in all countries.

Airline
approved

5 Trigger

Learn
circuit

Supporting your patients’ every breath

Pathology Customisable Connectivity
programs
defaults

Distributed by:
ResMed (UK) Ltd 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW UK. See ResMed.com for ResMed locations worldwide. Astral, AirView, ResScan, TiControl
and QuickConnect are trademarks and/or registered trademarks of the ResMed family of companies. For patent information, see ResMed.com/ip. Specifications may change
without notice. Product availability may vary across regions. © 2017 ResMed Ltd. 1019010/2 2017-04

ResMed.com/Astral

Confident care
Because time and information are important, Astral gives you the tools to help provide
quality patient therapy, close observation and informed decision making.
Versatile modes, circuits and interfaces: Astral is home to nine different therapy modes, including the newly added
iVAPS. With compatibility across single leak, single valve and double limb circuits, as well as multiple patient interfaces,
you can cater for a wide range of patient types – from adult to paediatric patients (weighing as little as 5 kg), and those
with chronic obstructive pulmonary disease (COPD), obesity hypoventilation syndrome (OHS), neuromuscular disease
(NMD), spinal cord conditions or chest wall disorders.
Supplemental oxygen: For patients requiring oxygen therapy, Astral allows flow rates of up to 30 L/min, which can
deliver an FiO2 of up to 100%.

Excellence in non-invasive and invasive ventilation
Helping you provide confident care, the following technologies can be fine-tuned to allow you to tailor therapy on a patient-topatient basis for individualised comfort and synchrony.

Vsync
Vsync for automated leak management

TiControl
TiControl™ for customised minimum and
maximum inspiratory thresholds

NIV+
NIV+ technology for greater
sensitivity to trigger detection

Connected care, better insight

Greater freedom

Designed efficiency

For even more confident care, Astral is available with cellular connectivity through
ResMed Connectivity Module. This enables you to transmit therapy data straight from
your patients’ homes to AirView™, ResMed’s securely-hosted, cloud-based patient
management system for remote monitoring.

Day after day, Astral does what it does best: help clinicians provide quality ventilation wherever
it’s needed – in hospitals and homes of patients on life support – renewing their sense of
independence and freedom.

When you bring any new device into a
clinical environment, it is essential for your
staff to find it easy to use. Knowing how
to set up different patient conditions helps
reduce time and resources spent on training.

With secure access to daily online updates via AirView or AirView Exchange*, you can remotely view therapy reports and
monitor trends as required without the need for manual downloads. You can perform timely interventions and feel well
prepared for visits to home-based patients.

Lightweight and discreet, Astral is designed to provide acute or long-term care to patients, even
as they move through different care environments. A range of accessories is available to help staff
with day-to-day tasks while also encouraging patients to continue with their day-to-day activities.

Astral
mobility bag

Battery options: With an internal battery
lasting up to 8 hours, and the capacity
to add a further two external batteries,
Astral’s battery life can be extended up
to a total of 24 hours.

Multiple programs: Using up to four presettable programs,
patients with treatment requirements that change under
particular conditions (e.g. day/night or with/without
humidification) can be transitioned easily from one therapy
program to another without manual fine-tuning.

Astral
SlimFit mobility bag

Mobility bags: When patients are ready
to move away from the hospital or home,
they have the choice of two custom-built
protective mobility bags that allow for
uninterrupted ventilation on the go.

Delivering quick and easy setup: Astral’s intuitive
navigation, user-friendly menus, and organisational aids, such
as Setup Assistant, Learn Circuit and the QuickConnect™
circuit system, not only streamline staff training, but also
enable consistent and accurate patient setup.

Remote alarm II: Patients on life support
require close attention and care, but they
can recuperate with an appropriate amount
of independence by keeping connected to
remote or hospital alarm systems.

Minimising inventory and maintenance: Designed for a
long-working relationship, Astral’s fast turnaround times and
simple servicing (required only once every two years) reduce
the need for backup ventilators, saving both time and money.

Award-winning designs: Astral’s craftmanship
was recognised in 2014 with an International
Red Dot Award for product design as well as
Australia’s Good Design Award.
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Declaration of Conformity
Manufacturer:

EU Representative:

Notified Body:

ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista
NSW 2153
Australia

ResMed SAS
Par Technologique de Lyon
292 Allée Jacques Monod
69791 Saint Priest Cedex
France

TÜV SÜD Product Service
GmbH
Ridlerstraße 65
80339 München
Germany

Product:

Astral 150

Intended Use:

The Astral 100/150 provides continuous or intermittent ventilatory support for patients
weighing more than 5 kg who require mechanical ventilation. The Astral device is
intended to be used in home, institution/hospital and portable applications for both
invasive and non‐invasive ventilation.

Classification:

IIb according to Rule 11

GMDN:

47083 Portable ventilator, electric

Conformity Assessment Route: Annex II (excluding Section 4), 93/42/EEC
We herewith declare that the above mentioned products meet the transposition into national law of the
provisions of Council Directive 93/42/EEC including the MDD amendment 2007/47/EC, for medical
devices. Compliance to the MDD is applicable from the date listed below. All supporting documentation
is retained at the premises of the manufacturer.
This declaration is issued under the sole responsibility of ResMed Ltd.

EC Certificate Number: G1 17 08 49861 149
Signed at Sydney, Australia on: 16-Apr-18

__________________________________________
Johanna Wright
Director of Regulatory Affairs
ResMed Ltd

EC129
First issued: 14-Nov-13

ResMed

CE
0123

Declarație de Conformitate
Producător:
ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista
NSW 2153
Australia

Reprezentant UE:
ResMed SAS
Par Technologique de Lyon
292 Allee Jacques Monod
69791 Saint Priest Cedex
Franța

Organism Notificat:
TUV SUD Product Service
GmbH
Ridlerstrae 65
80339 Munchen
Germania

Produsul:
Scopul utilizării:

Astral 150
Astral 100/150 oferă suport ventilator intermitent sau continuu
pentru pacienți care cântăresc peste 5 kg care necesită ventilație
mecanică. Dispozitivul Astral este destinat utilizării în locuințe,
instituții/spitale și în aplicații portabile pentru ventilație invazivă și
non-invazivă.

Clasificare:

IIb conform Regulii 11

Codul GMDN:

47063 Ventilator portabil, electric

Calea de Evaluare a Conformității: Anexa II (excluzând Secțiunea 4), 93/42/CEE
Declarăm prin prezenta că produsele menționate mai sus respectă transpunerea în legislația
națională a prevederilor Directivei Consiliului 93/42/CEE inclusiv modificarea Directivei
privind Dispozitivele Medicale 2007/47/CE. Conformitatea cu Directiva privind Dispozitivele
Medicale se aplică de la data menționată mai jos. Toate documentele însoțitoare se
păstrează la sediul producătorului.
Această declarație se eliberează pe răspunderea exclusivă a ResMed Ltd.
Certificat CE nr.: G1 17 08 49861 149
Semnat la Sydney, Australia pe: 16 aprilie 2018
Semnătură indescifrabilă
Johanna Wright
Director Afaceri de Reglementare
ResMed Ltd
EC129
Prima emitere: 14 noiembrie 2013

TUV SUD
Product Service

Certificat CE
Sistem Complet de Management al Calității
Directiva 93/42/CEE privind Dispozitivele Medicale (DDM), Anexa II excluzând (4)
(Dispozitivele din Clasele IIa, IIb sau III)
Nr. G1 17 08 49861 149

Producător:

ResMed Limited
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153
AUSTRALIA

Reprezentant CE:

ResMed SAS
Parc Technologique de Lyon
292 Allee Jacques Monod
69791 Saint Priest Cedex
FRANȚA

Categorie(i) de Produse:

Dispozitive de Presiune pozitivă în căile aeriene, Ventilatoare,
Umidificatoare, Măști, Tuburi și Accesorii asociate,
Înregistratoare Date Pacienți (respiratorii).

Organismul de Certificare al TUV SUD Product Service GmbH declară că producătorul
menționat mai sus a implementat un sistem de management al calității pentru proiectarea,
fabricarea și inspecția finală a dispozitivelor/categoriilor de dispozitive conform Anexei II la
Directiva privind Dispozitivele Medicale. Acest sistem de management al calității este
conform cu cerințele acestei Directive și se supune supravegherii periodice. Pentru punerea
pe piață a dispozitivelor de clasa III, este obligatoriu un certificat suplimentar Anexa II (4). A
se vedea și notele de pe verso.
Nr. Raport:

JAQ235030142

Valabil de la:
Valabil până la:

01.09.2017
03.10.2021

Data, 10.08.2017

Semnătură indescifrabilă
Stefan Prei

TUV SUD Product Service GmbH este un Organism Notificat cu nr. de identificare 0123
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Certificat CE
Sistem Complet de Management al Calității
Directiva 93/42/CEE privind Dispozitivele Medicale (DDM), Anexa II excluzând (4)
(Dispozitivele din Clasele IIa, IIb sau III)
Nr. G1 17 08 49861 149
Unitate(Unități):

ResMed Limited
1 Elizabeth Macarthur Drive, Bella Vista NSW 2153,
AUSTRALIA
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Dakks Deutsche Akkredietierungsstelle
D-ZM-11321-01-00
TUV SUD
Product Service

Certificat
Nr. Q5 049861 0154 Rev. 01
Titularul Certificatului:

ResMed Pty Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153
AUSTRALIA

Unitate(unități):

ResMed Pty Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive, Bella Vista
NSW 2153, AUSTRALIA
ResMed Asia Pacific Limited
1 Elizabeth Macarthur Drive, Bella Vista
NSW 2153, AUSTRALIA

Marca de Certificare:

Obiectul Certificatului:

Proiectarea și Dezvoltarea, Producția și Distribuția, Instalarea
și Întreținerea Dispozitivelor de Presiune pozitivă în căile
aeriene, ventilatoarelor, umidificatoarelor, măștilor, tuburilor
și accesoriilor asociate, înregistratoarelor de date
(respiratorii)pentru pacienți.

Standard(e) Aplicat(e):

EN ISO 13485:2016
Dispozitive medicale – Sistem de management al calității –
Cerințe în scopuri de reglementare
(ISO 13485:2016)
DIN EN ISO 13485:2016

Organismul de Certificare al TUV SUD Product Service GmbH atestă că societatea menționată
mai sus a stabilit și menține un sistem de management al calității care îndeplinește cerințele
standardului(standardelor) menționat(e). A se vedea notele de pe verso.
Raportul nr.:

JAQ235039442

Valabil de la:
Valabil până la:

10.07.2019
22.11.2021

Data, 10.07.2019

Semnătură indescifrabilă
Stefan Prei
Directorul Organismului de Certificare/Notificat
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E Y ECO N M E DI C AL S. R. L.
Str. Pajurei nr. 26, bl. 24, ap. 19, Sector 1, Bucuresti, ROMANIA
Te l. : 0 21 / 3 1 1. 9 1. 6 1/ 62 , Fax : 0 21 / 3 1 1. 9 1. 63
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DECLARAȚIE GENERALĂ
5 - Ventilator de transport (3 bucati)
Subsemnatul, Ioan-Răzvan CÂRSTOCEA, reprezentant legal al SC EYECON MEDICAL SRL, cu sediul
în Str. Pajurei, nr. 26, bl. 24, ap. 19, sector 1, București, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile
aplicate faptei de fals și uz de fals în declarații, că pentru procedura licitație deschisă SCN1065674, având
ca obiect “Achiziționare echipamente medicale (6 loturi)”, organizată de Spitalul Clinic Judetean de
Urgenta Arad, la data de 30.03.2020, îndeplinim următoarele condiții:
-

Durată garanție: 24 luni;
Termenul de livrare: maxim 10 zile;
Transport: gratuit până la sediul beneficiarului;
Instalarea, punerea în funcțiune: se va face gratuit la sediul beneficiarului in maxim 2 zile de la
semnarea pv de repceptie cantitativa;
Instruirea/scolarizarea personalului: se va efectua gratuit la sediul beneficiarului pentru aprox. 6
persoane, in limba romana;
SC EYECON MEDICAL SRL asigura:
o Aparatura/produsele noi
o Piese de schimb şi materiale consumabile
o Mentenanţa preventiva in perioada de garanţie
o Mentenanţa corectiva in perioada post-garanţie
o Suport tehnic
Nivel
prioritate
Urgent
Critic
Major
Minor

Timp de
răspuns
30 minute
2 ore
4 ore
6 ore

Timp de implementare
soluţie provizorie
4 ore
24 ore
Următoarea zi lucrătoare
A doua zi lucrătoare

Timp de rezolvare
24 ore
48 ore
Următoarea zi lucrătoare
A doua zi lucrătoare

Data completării: 26.03.2020
SC EYECON MEDICAL SRL
Ioan-Răzvan Cârstocea
Director General
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DECLARAŢIE
DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGATIILOR
REFERITOARE LA CONDIŢIILE DE MUNCĂ ŞI DE PROTECŢIA MUNCII

Subsemnatul, Ioan-Răzvan CÂRSTOCEA reprezentant împuternicit al SC EYECON MEDICAL SRL,
cu sediul în Bucureşti, str. Pajurei, nr. 26, bl. 24, ap. 19, Sector 1, 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 Eyecon Medical SRL
Ioan-Răzvan Cârstocea
Director General
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OPIS
PROPUNERE FINANCIARA
Lot 5
Nr.
Crt.
1
2

Denumire document
Formular de oferta
Centralizator de preturi

Data: 27.03.2020

Director General,
Ioan-Răzvan CÂRSTOCEA
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FORMULAR DE OFERTĂ
Către,
Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad
Strada Spitalului, nr. 1, Arad
1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului SC
EYECON MEDICAL SRL, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în
documentația mai sus menționată, să furnizăm Lot 5 “Ventilator de transport (3 bucati)”, pentru
suma de 143.700,00 lei (osutapatruzecisitreimiisaptesutelei) exclusiv TVA, la care se adaugă taxa pe
valoarea adaugată în valoare de 27.303,00 lei (douazecisisaptemiitreisutetreilei).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizăm Lot 5
“Ventilator de transport (3 bucati)” și să asigurăm toate serviciile conexe/suport furnizării precizate
în documentatia de atribuire în termenul de livrare impus prin documentația de atribuire.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 120 (osutadouazeci)
zile, respectiv până la data de 30/07/2020, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și 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:
|_| 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 alta
ofertă primită.
Data 27/03/2020
Ioan-Răzvan CÂRSTOCEA, în calitate de Director General, legal autorizat să semnez oferta pentru și în
numele EYECON MEDICAL SRL
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CENTRALIZATOR DE PREŢURI
pentru furnizare produse
Nr.
lot

Denumirea produsului

UM

Cantitate

0

1

2

5

Ventilator de transport
(3 bucati)

Buc

3

Pret ofertat
Lei
fara TVA/UM
4

Valoarea ofertata
Lei
fara TVA
5=3*4

3

47.900,00

143.700,00

Valoare TVA

27.303,00 lei

TOTAL Valoare cu TVA

171.003,00 lei

Data completării: 27.03.2020

SC Eyecon Medical SRL
Ioan-Răzvan Cârstocea
Director General
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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:

SC Gongora Aparatura Medicala SRL

Cod de identificare fiscala:

28899986

Adresa postala:

Strada: Principala, nr. 199, Sector: -, Judet: Covasna, Localitate:
Lisnau, Cod postal: 527132,Tara: Romania

Persoana de contact

State Traian Tudorica,telefon: +40 0723280987 email:
gongora_cv@yahoo.com adresa de internet,
www.gongoramedical.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

DA

Vă rugăm să precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului
Vă rugăm să îi identificați pe ceilalți operatori economici care
participă la procedura de achiziție publică împreună

Modalitatea de participare: Participare individuala
Ofertantul care a depus oferta: EYECON MEDICAL cu rol de Ofertant
Membrii participanti:
SC Gongora Aparatura Medicala SRL cu rol de: Subcontractant

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

FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZITII
EUROPENE, 26.03.2020 12:50
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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

Adresa internet
Autoritatea sau organismul emitent(a)
Referinta exacta a documentatiei
Numele si prenumele insoțite de data si locul nasterii, daca sunt
solicitate

Numele si prenumele: CHIRIC RALUCA
Data nasterii: 20/02/1994
Locul nasterii:BUCURESTI

Pozitie/actionand in calitate de:

Project Manager

Adresa postala

Valea Viilor Nr. 1

Telefon

0723393133

E-mail:

licitatii@eyeconmedical.ro

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

Delegatul este autorizat sa semneze toate documentele care emana
de la subscrisa, referitor la procedura mai sus mentionata

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

Frauda

Raspuns:

FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZITII
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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

Raspuns:

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
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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

A: CAPACITATEA DE A CORESPUNDE CERINTELOR
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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:
Lotul 5 : Eyecon Meidcal - 70% , Gongora Aparatura Medicala - 30%

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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DA
Raspunsul dumneavoastra:
Aviz de Functionare ANMDM - Ministerul Sanatatii 6429/13.06.2019
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