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CAIET DE SARCINI 

“Materiale de laborator ”   
 
 

1.  Obiectul achizitiei: 
Incheierea unei comenzi de furnizare.  
Achizitionarea de Consumabile medicale  -  materiale de laborator  necesare pentru derularea activitatilor din 
cadrul Programului de Sanatate PN I.2 – “Supraveghere si control boli transmisibile prioritare”. 
 
2. Cod CPV:  33140000-3  “Consumabile medicale “. 
 
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. Specificatii tehnice: 
 

1) Placi petri cu diametrul de  90 mm. Cantitate = 10.000 bucati 
Placi petri cu diametrul de 90 mm, pentru turnarea mediilor de cultura in vederea insamantarii 
produselor biologice 
 

2) Anse de insamantare de unica folosinta, cu ø =1µl.   Cantitate =  5000 bucati 
Anse de unica folosinta, sterile, ambalate in pachete de 10 sau 20 bucati, necesare la 
insamantarea si prelucrerea materialului biologic de analizat, in vederea stabilirii diagnosticului 
microbiologic. 
 

3) Tampoane sterile cu tija de plastic.  Cantitate = 5000 bucati 
Tampoane sterile, cu tija din material plastic, fara mediu de transport, necesare pentru recolta 
exudatului faringian si /sau nazal. 
 

4) Tampoane sterile cu tija de plastic, cu mediu de transport. Cantitate = 100 bucati 
Tampoane sterile, cu tija din material plastic, cu mediu de transport – mediul Amies, necesare 
pentru recolta exudatului faringian, in vederea izolarii unor microorganisme mai sensibile. 
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5) Criotuburi de 1,5 ml.  Cantitate = 1000 bucati 
Criotuburi de1,5 ml, cu capac atasat, inchidere ermetica, cu fund conic, din polipropilena, 
culoare neutra. 
 

 
6. Elaborarea ofertei: 
  6.1  Limba de redactare a ofertei:  Ofertele sunt acceptate în limba română. 
  6.2  Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la depunere. 
  6.3 Documentele ofertei propriu-zise: - propunerea economico-financiară.  
Nu se acceptă majorarea preţului pe toată durata derulării contractului. 
 
7. Condiţii de plată: 
 a) Nu se accepta plăţi în avans; 
 b) Plata se va efectua pe baza procesului facturii insotita de procesul verbal de receptie.  
 
8. Oferta propriu-zisă: 
Oferta depusă de ofertant trebuie să conţină: 
 -   Oferta de preţ; 
 -   Planul de livrare, termen de valabilitate a ofertei; 
 -   Termen de livrare: 15 zile. 
 
9. Recepţia: 
Recepţia cantitativa si calitativa a produselor se va face la sediul DSP Iasi Corp B – Laborator de Diagnostic si 
Investigare in Sanatate Publica. 
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