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CAIET DE SARCINI 

“ OMOGENIZATOR PENTRU ALIMENTE ” 

 

1.Obiectul achizitiei: 

Incheierea unui contract de furnizare.  

Dotarea cu echipamente - “Omogenizator pentru Alimente” - in cadrul  Laboratorului de Diagnostic si 
Investigatii In Sanatate Publica - sectorul microbiologie alimentara in vederea pregatirii alimentelor in stare 
solida pentru efectuarea analizei microbiologice. 
 

2.Cod CPV:  38436800-8		-	 	Omogenizatoare	cu	lame	rotative 

	 	 	  
 

3. Denumirea contractantului: 

Directia de  Sanatate  Publica a Judetului Iasi. 

Adresa: Iasi, Str. V. Conta nr.2-4;  Tel: 0232/278228, fax: 0232/241.963  

e-mail:achizitii@dspiasi.ro, www.dspiasi.ro . 

 

4. Procedura aplicata:   achizitie directa  

 

5. Criteriul de atribuire:  pretul cel mai scazut 

 

6. Specificatii tehnice  OMOGENIZATOR PENTRU ALIMENTE: 
- confectionat din otel inoxidabil cu usa frontala; 
- omogenizatorul va permite o amestecare mecanica a probelor 
- palete reglabile 
- afisaj digital  
- timpul de functionare si viteza de omogenizare ajustabile  
- volum proba 50-400 ml  
- timer reglabil 10, 30, 60, 90 sec; 2, 3, 6 min sau continuu  
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- dimensiuni aproximative (LxWxH) 22x41x25 cm  
- alimentare: 220 V 
- acesorii incluse (stativ de stocare, clipsuri pentru inchiderea pungilor, pipete etc.) 
- meniu în limba română 

- manual de utilizare, carte tehnica  în limba română 

- verificare metrologica initiala a aparatului 

- service si piese de schimb in garantie si contra-cost post garantie minim 10 ani. 

 

7. Elaborarea ofertei  

 7.1.  Limba de redactare a ofertei: ofertele sunt acceptate în limba română. 

 7.2.  Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la depunere. 

 7.3. Documentele ofertei propriu-zise: - propunerea economico-financiară.  

Propunerea economico-financiară va conţine toate elementele privind modalitatea de plată, condiţiile de plată şi 

eventualele condiţionări suplimentare. 

Nu se acceptă majorarea preţului pe toată durata derulării contractului. 

Condiţii de plată: 

 a) Nu se accepta plăţi în avans; 

 b) Plata se va efectua pe baza procesului verbal de predare-primire , proces verbal de receptie cantitativa si 

calitativa  si proces verbal de punere in functiune a echipamentelor contractate. 

 7.4 Oferta propriu-zisă: 

Oferta depusă de ofertant trebuie să conţină: 

 - Oferta de preţ 

 -  Planul de livrare, termen de valabilitate a ofertei 

 - Condiţiile de garanţie şi de service la sediul beneficiarului 

Oferta tehnica va fi insotita de documentatia tehnica de la producatorul aparatului in limba româna.  

 7.5 Alte solicitări obligatorii: 

Livrarea, instalarea /montarea si traningul vor fi asigurate in mod gratuit  la sediul cumparatorului de catre furnizor 

de personal calificat. 

Furnizorul va face dovada ca este autorizat  si instruit de catre producatorul aparatului pentru instalarea, traningul si 

asigurarea service-lui post garantie.  

Se va asigura consultanta  pe intreaga perioada de garantie (informatii, note aplicative dezvoltate  de catre 

producator, asistenta telefonica si on-line) .  

Cartea tehnică a aparatului va fi elaborata în limba romana. 

Autorizare de livrare (original), instalare şi efectuare service de la producatorul aparatului. 

Perioada de garantie: 24  luni de la punerea în funcţiune. 

Service în perioada de garanţie, efectuat de către personal autorizat şi scolarizat la sediul producatorului. 



 

 

8. Garanţii 

Termenul de garanţie pentru obiectul achizitiei este de minim 24 luni. 

 

9. Recepţia 

Recepţia cantitativa si calitativa a produsului se va face la sediul DSP Iasi Corp B – Laborator de Diagnostic si 

Investigatii in Sanatate Publica  din Iasi, strada Nicolae Balcescu,  nr. 21  în prezenţa unui delegat autorizat de către 

beneficiar, in baza facturii si a documentelor insotitoare ( aviz de insotire a produsului,  certificat de calitate, 

declaratie de conformitate, aprobare de model, certificat de garantie, lista tuturor componenetelor, cartile tehnice, 

instructiunile de utilizare, mentenanta in limba romana. ) 

 În funcţie de datele prezentate de delegat, beneficiarul are dreptul să respingă,  iar ofertantul are dreptul de a înlocui 

sau remedia neregulile care apar, într-un termen de maxim 7 zile. 

 

 

  Intocmit, 

 Dr. Diodona Scripcariu  

 Laborator de Diagnostic si Investigatii in Sanatate Publica  

 

          

         Compartiment Achizitii 

           ing. Liliana Cucu 


