
  

Directia de  Sanatate  Publica a Judetului Iasi 

Str. V. Conta nr.2-4 

Tel: 0232/278228, fax: 0232/241.963 

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

Compartiment Achizitii . Operator date cu caracter personal nr. 11730 

 

Invitatie de participare  

 
  Autoritate contractanta: 

Directia de Sanatate Publica Iasi, cu sediul in strada  Vasile Conta nr.2-4, telefon/fax 023227228, 

cod postal  700106, Romania, E-mail:  achizitii@dspiasi.ro, Adresa internet (URL): www.dspiasi.ro 

 Detalii anunt 

1. Achizitie  directa de furnizare produse, ce  se realizeaza in conformitate cu prevederile art 7, al. 5 

din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. 

2. Obiectul achizitiei publice:   “Sonometru portabil clasa I” 

3. Cod CPV:  38434210-1 - “Sonometre ” 

4. Valoare totala estimata: 22.600 lei fara  TVA 

5. Ofertele se vor transmite /depune la sediul  Directiei de Sanatate Publica Iasi,  strada  Vasile Conta 

nr.2-4, cod postal  700106, camera 7 , sau e-mail  achizitii@dspiasi.ro,  

Oferta va cuprinde pretul total exprimat in lei fara TVA si cu TVA  

Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile. 

6. Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut . Operatorul economic declarat castigator va publica 

in 2 zile lucratoare in catalogul electronic SEAP oferta sa financiara conform documentatie depuse.  

7. Termen limita de depunere a ofertelor : 03.10.2017 ora 14: 00 

Persoana de contact : Consilier achizitii: Ec. Lucia Stafie.Tel 0232278228 

8.  Informatii suplimentare:  Anexam caietul de sarcini.  

 

 

Director Executiv 
Dr. Liviu Stafie 

 
 
 
Director Executiv Adj. Economic 
Ec. Petronela Bostoaca  
 
 
 
Intocmit  

Compartiment Achizitii                            
 Ec. Lucia Stafie 



 
    Directia de  Sanatate  Publica a Judetului Iasi 
Str. V. Conta nr.2-4 
Tel: 0232/278228, fax: 0232/241.963 
e-mail:achizitii@dspiasi.ro, www.dspiasi.ro 
Compartiment Achizitii .  
Operator date cu caracter personal nr. 11730 

       Aprobat 
Director executiv 

Dr. Liviu Stafie 
 
 
 

CAIET DE SARCINI 
“Sonometru portabil clasa I” 

 
 
 
1.Obiectul achizitiei: 
             
  Incheierea unui contract de furnizare.  
 Dotarea cu echipamente - “Sonometru portabil clasa I”- in scopul efectuarii de determinari 
sonometrice in mediul populational, reclamatii si actiuni de cooperare cu alte structuri (politie, garda de 
mediu, etc) pentru masurarea nivelului de presiune acustica continua echivalent ponderat A din cadrul 
Serviciului de Control in Sanatate Publica  al DSP Iasi.  
 
    2.Cod CPV:      38434210-1 - 
“Sonometre ” . 
 
3. Denumirea contractantului: 
Directia de  Sanatate  Publica a Judetului Iasi,Adresa: Str. V. Conta nr.2-4 Tel: 0232/278228, fax: 
0232/241.963, -mail:achizitii@dspiasi.ro, www.dspiasi.ro  
 
 
4. Procedura aplicata :         
 Achizitie directa  
 
 
6. Specificatii tehnice: 
CARACTERISTICI TEHNICE SONOMETRULUI PORTABIL CLASA DE PRECIZIE : 
Clasa de precizie 1 în conformitate cu standardul SR EN 61672-1/2014; 
- Filtre pentru benzile de 1/1 si 1/3 octavă incluse în aparat; 
- Soft de analiză de frecventa 1/1 octava; 
- Domeniu dinamic larg, fără modificarea amplificării, peste 120 dB; 
- Ponderare în frecvență pentru măsurări, în paralel: A, C și Z; 
- Ponderare în timp pentru măsurări, în paralel: F, S; 
- Temperatura de operare corespunzătoare regiunii în care se efectuează măsurările, tipic -10 ° 
la +50° C; 
- Memorie internă suficientă a aparatului pentru datele măsurărilor efectuate cu posibilitatea 
extinderii 
prin carduri de memorie externe; 
- Funcția back-erase (minim 5 s), permite stergerea ultimelor 5s de inregistrare fara resetarea 
masuratorii 
pentru eliminarea evenimentelor acustice nedorite; 



- Determinarea minim a următorilor indicatori acustici definiți conform standardului SR ISO 
1996-1/2—8:LpAF, LAFmax, LAFNT, LCvârf, LAE, LAeqT, precum și a indicatorului Cz 
definit în standardul STAS 6156-86; 
- Concepție modulară a aparatului permițând atașarea ulterioară a modulelor soft necesare 
implementării unor funcții suplimentare (înregistrarea profilului sunetului măsurat, inregistrare 
audio); 
- Ecran grafic B&W, cu iluminare reglabilă; 
- Taste contextuale cu iluminare pentru a permite efectuarea măsurărilor pe timpul nopții; 
- Posibilitatea descărcării datelor măsurate la PC; 
- Conector căști; 
- Ecran protectie vant cu corectie automata; 
- Salvare a informaţiilor cu privire la calibrare şi cu privire la istoricul calibrării; 
- Peste 10 ore de funcționare continuă; 
- Tip baterii: Acumulator reincarcabil cu incarcator/ alimentator ; 
- Posibilitate ataşare comentarii scrise, marcaje, direct in sonometru; comentarii vocale / video / 
audio prin intermediu aplicatie android iOS instalata gratuit pe smartphone; 
- Software inclus pentru transferul datelor și raportări; 
- Controlul masurarii: manual si automat (timp de masurare preselectat); 
- Meniu în limba română. Manual utilizare (Help) în software-ul aparatului, în limba română; 
- Verificare metrologica initiala; 
- Livrare si punere in functiune la sediul beneficiarului; 
- Instruirea personalului pentru utilizarea sonometrului la sediul beneficiarului; 
- 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 / 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; 
Ofertele tehnice vor fi insotite de documentatie tehnica de la producatorul aparatului.   
7.5 Alte solicitări obligatorii: 
 Instalarea /montarea si traningul vor fi efectuate la sediul cumparatorului de catre furnizor de personal 
calificat. 
Şcolarizare pentru minim 2 persoane   
Furnizorul va face dovada ca este autorizat  si instruit de catre producatorul aparatului pentru instalarea, 
traningul si asigurarea service-ilui post garantie.  
Se va asigura consultanta  pe intreaga perioada de garantie(informatii, note applicative dezvoltate  de 
catre producator, asistenta telefonica si informatica .  
 Se va solicita ca furnizorul sa aiba mimim 3 aparate vindute si instalate in ultimii 3 ani  
Carte tehnică a aparatului în in 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 min. 24 luni. 
 
9. Recepţia 
Recepţia cantitativa si calitativa a produsului se va face la sediul DSP Iasi Corp B - Serviciului de Control 
in Sanatate Publica, 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. ) 
 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 max. 7 zile. 
 
 
 
 
 
                     Intocmit,     
    
             
             
         Gabi Georgel Sofragiu  
 
 
 
  Serviciului de Control in Sanatate Publica, 
                                                                                          Conf. Dr. Lucian Indrei 
 
                                                                                                           
Compartiment Achizitii                             
    Ec. Lucia Stafie                                                             
 
 
 
 


