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CAIET DE SARCINI 

“ Sistem portabil de prelevare aer din spatii medicale  ” 

 

1.Obiectul achizitiei: 

               

Incheierea unui contract de furnizare.  

 Dotarea cu echipamente - “ Sistem portabil de prelevare aer din spatii medicale  ”- in cadrul  Serviciului de 

Control In Sanatate Publica a Direcţia de Sănătate Publică Iaşi . Serviciu care evaluează, coordonează şi 

monitorizează modul de asigurare a asistenţei medicale curative şi profilactice din unităţile sanitare de pe teritoriul 

arondat, inclusiv pentru unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii, luând măsuri pentru asigurarea 

accesului la asistenţa medicală a oricărei persoane din raza judeţului. 

2.Cod CPV: 38500000-0- „Aparate de control si masurare „  

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  

5. Criteriul de atribuire : cel mai scazut pret. 

6. Specificatii tehnice: 

CARACTERISTICI  TEHNICE   

    “ Sistem portabil de prelevare aer din spatii medicale  ”- 

Caracteristici tehnice: conform caietului de sarcini  
- sistem portabil complet de monitorizare microbiologică a aerului cu funcţie integrată de calibrare 

automată. 
- Principiul de prelevare prin impactare directă. 

 
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

DIRECŢIA   DE   SĂNĂTATE   PUBLICĂ  IASI 
  Str. Vasile Conta nr. 2-4 , Telefon - centrala : 0232 / 210900 ; 
secretariat : 0232 / 271687; fax : 0232 / 241963 

email - dsp99@dspiasi.ro,   site - www:dspiasi.ro 



- Validat conform ISO 14698: sistem complet cu mediu standardizat. 
- Capac perforat şi antipraf, autoclavabile. 
- Software uşor de utilizat 
- Timp scurt de eşantionare 
- Timp de functionare cu acumulatori min  6 ore, 
- Timpul de incarcare  este de maxim 4 ore 
- Portabil, uşor, alimentat la baterie 
- Opţiuni de prelevare programabile 
- Complet compatibil cu o gama largă de medii TSA şi SABOURAUD standardizate. 
- Verificare metrologica initiala; 
- Livrare si punere in functiune la sediul beneficiarului; 
- Instruirea personalului pentru utilizarea  “ Sistem portabil de prelevare aer din spatii medicale  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 , process 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; 

Ofertele tehnice vor fi insotite de documentatie tehnica de la producatorul aparatului in limba romana.  

7.5 Alte solicitări obligatorii: 

 Instalarea /montarea si traningul vor fi efectuate la sediul  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 aplicative dezvoltate  de catre 

producator, asistenta telefonica si informatica .  

 

 



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 a Direcţia de Sănătate Publică Iaşi, 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. ) 

                      Intocmit,     

    

   Serviciului de Control In Sanatate Publica a Direcţia de Sănătate Publică Iaşi 

              

        dr.  Manuela Trifan 

 

 

INSPECTOR ȘEF 
Conf. Dr. Lucian L. INDREI 

 

                                                                                                           

Compartiment Achizitii                             

    Ec. Lucia Stafie                                 

 
 


