
  

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:   “Cuptor calcinare  V= 8, 2 litri ” 

3. Cod CPV:  42942000-1 “ Cuptoare si accesorii” 

4. Valoare totala estimata: 9.200 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 : 28.03.2018 ora 16:00 

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

8.  Informatii suplimentare:  Anexam caietul de sarcini.  

 

 

Director Executiv 
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Ec. Petronela Bostoaca  
 
 
 
Intocmit  
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Nr.7258/20.03.2018   
 

Aprobat 

Director executiv 

Dr. Liviu Stafie 

 

CAIET DE SARCINI 

“ Cuptor de calcinare  V= 8l ” 

 

1.Obiectul achizitiei: 

               

Incheierea unui contract de furnizare.  

 Dotarea cu echipamente - “ Cuptor calcinare  V= 8, 2 litri”- in cadrul  Laboratorului de Igiena Radiatiilor 

Ionizante  in vederea stabilirii  cerintelor de protectie a sanatatii populatiei in ceea ce priveste substantele 

radioactive din apa potabila . 

2.Cod CPV: 42942000-1 “ Cuptoare si accesorii” . 

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   

                   Cuptor calcinare   volum 8.2 l 

Constructie din otel inox 

Volum 8.2 l 

Temperatura maxima 1100 º  C 

Controler de temperatura  

Dimensiuni interneWxDxH(mm)200x300x133 

 
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 



Dimensiuni externe  WxDxH(mm)440x560x510 

Putere ,1,8kW 

Alimentare  230 V 

Frecventa, 50 Hz 

Temperatura este reglabila in intervalul ambient +10 º  C ......1100 º  C 

Afisajul indica temperatura de lucru setata si cea reala din incinta, precum si timpul ramas 

Aparatul se opreste automat la scurgera timpului de lucru setat. 

Afisajul indica prin alarmare oprica starea de functionare sau erorile aparute in functionare  

Mecanism de pornire/oprire/deschidere a usii 

Usa cu inchidere ermetica  

- Verificare metrologica initiala; 

- Livrare si punere in functiune la sediul beneficiarului; 

- Instruirea personalului pentru utilizarea  cuptorului de calcinare   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 , 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; 

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 – Laboratorului de Igiena 

Radiatiilor Ionizante, 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 max. 7 zile. 

    

 

 

    Laborator de Diagnostic si Investigatii in sanatate Publica,    

    

     Dr. Ghinet Micaiela  

                              

                                                                       

Compartiment Achizitii                             

    Ec. Lucia Stafie                                     
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