Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura
Mare 2014-2020.
Axa Prioritara 9 Protejarea sanatatii populatiei in contextual pandemiei cauzate de COVID-19
Obiectiv Specific 9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19.
Titlu Proiect Cresterea capacitatii de gestionare a crizei COVID-19 la Spitalul Municipal Orastie .
Contract 394/27.10.2020
Nr. 11423/28.12.2020

Anunt de atribuire
Achizitie sistem termoscaner prin procedura Negociere fara publicare prealabila
prin proiectul
“Creșterea capacității de gestionare a crizei COVID-19 la Spitalul Municipal Orăștie ”, cod smis
138131 , finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020
Spitalul Municipal Orastie , cu sediul in Orastie, Str.Pricazului, Nr.16, Loc.Orastie, Jud.Hunedoara,
deruleaza procedura „ Negociere fara publicare prealabila a unui anunt ” pivind achizitia unui
sistem termoscaner prin proiectul “Cresterea capacitatii de gestionare a crizei COVID-19 la
Spitalul Municipal Orastie ”, cod smis 138131 , finantat prin Programul Operational Infrastructura
Mare 2014-2020, Axa Prioritara 9 Protejarea sanatatii populatiei in contextual pandemiei cauzate de
COVID-19, obiectiv Specific 9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19.
Contractul de finantare a fost incheiat cu Ministerul Fondurilor Europene , in calitate de Autoritate
de Management .
Valoarea totala a procedurii este de 33.904,50 lei fara TVA (40.346,36 lei cu TVA) finantata de
Ministerul Fondurilor Europene prin proiectul “Cresterea capacitatii de gstionare a crizei COVID-19 la
Spitalul Municipal Orastie ”- smis 138131, valoare totala eligibila nerambursabila din FEDR .
Obiectivul general al pocedurii il reprezinta cresterea capacitatii de tratare si gestionare a crizei
COVID-19 in timp util si eficient, prin dotarea Spitalului Municipal Orastie cu sistem termoscaner,
necesar pentru prevenirea si raspandirea infectiei cu virusul SARS CoV-2.
Obiectivul general si scopul procedurii vor fi realizate prin intermediul urmatorului obiectiv specific
al proiectului :
1.Dotarea cu sistem termoscaner pentru protectia pacientilor si a personalului medical, dar si pentru
reducerea riscului de infectare si de raspandire a infectiei cu COVID-19.
Rezultatul final în urma implementării proiectului :
Accesarea ofertelor a avut loc la sediul autoritatii contractante din Municipiul Orastie,
str.Pricazului, nr.16, in 18.01.2021, în prezența membrilor comisiei de evaluare. Următorii operatori
economici s-au înscris in cadrul proceduri: 1.Mira Technologies Group Srl – RO 24526828;
2.Avitech CO Srl – RO6641101; 3.Bivaria Grup Srl – 13833576.
Propunerile tehnice au fost evaluate de comisia de evaluare în raport cu cerințele minime din
caietul de sarcini pe baza informațiilor prezentate în propunerea tehnică. În urma evaluării
propunerilor tehnice și pe baza informațiilor prezentate de ofertanți, comisia de evaluare a
concluzionat următoarele: declarate admise ofertele prezentate de urmatorii ofertantii: 1. .Mira
Technologies Group Srl – RO 24526828; 2.Avitech CO Srl – RO6641101; 3.Bivaria Grup Srl – 13833576.

În urma aplicării criteriului de atribuire, așa cum a fost stabilit în documentația de atribuire,
clasamentul rezultat este identificat mai jos:
SC Bivaria Grup Srl – RO13833576 -locul I

SC Avitech CO Srl – RO6641101-locul II
SC Mira Technologies Group Srl – RO 24526828 -locul III

Membrii comisiei de evaluare desemnează oferta prezentată de ofertantul SC Bivaria Grup Srl –
RO13833576 ca ofertă câștigătoare pentru această procedură de atribuire
Informatiile suplimentare privind documentatia de atribuire se pot solicita prin intermediul e-mail
spital@spitmunor.ro sau telefonic la numerele de telefon de mai jos .
Spital Municipal Orastie .
Str.Pricazului,nr.16,loc.Orastie,jud.Hunedoara
Tel:0254 242950, tasta 3 si tasta 5
Fax: 0254241615 ; Mail: spital@spitmunor.ro

