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Nr. 1073 / 06.03.2018 

Avizat,                                                                                                                        Aprobat, 

Director financiar contabil Manager 

Ec. Jurj Ovidiu Nicolae                                                                                Dr. Carjea Marcel Iosif 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 

“Servicii de intretinere, verificare si reparatii aparatura medicala” 

 
 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie 

ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică 

si financiara. 
  Propunerea tehnica si financiara trebuie sa indeplineasca cerintele si conditiile din 

caietul de sarcini, acestea fiind considerate minime si obligatorii. 

  In situatia nerespectarii acestor cerinte si conditii, oferta este considerata neconforma. 

 
1. Persoana juridica achizitoare a serviciilor:   Sanatoriul de Pneumoftiziologie  Brad 

Str. Magura , nr.25, loc. Brad, jud. Hunedoara  
 

2. Obiectul achizitiei publice de servicii: 

Incheierea  unui contract  de prestari servicii:  Servicii de intretinere, verificare si 

reparatii aparatura medicala, la urmatoarele aparate/dispozitive: 

Nr. 

Crt 

Categorie/ 

Tip aparat 

Denumire aparat/ 

dispozitiv 

Numar si serie 

aparat 

Service/ 

verificare 

periodica 

1 TENSIOMETRU 

MECANIC 

TENSIOMETRU 175 12 luni 

2 TENSIOMETRU 

MECANIC 

TENSIOMETRU 176 12 luni 

3 TENSIOMETRU 

MECANIC 

TENSIOMETRU 177 12 luni 

4 TENSIOMETRU 

MECANIC 

TENSIOMETRU 178 12 luni 

5 TENSIOMETRU 

MECANIC 

TENSIOMETRU 179 12 luni 

6 TENSIOMETRU 

MECANIC 

TENSIOMETRU 

 RI-SAN RIESTER 

151700000014010

59484 -

115170000001403

071838 

12 luni 

7 TENSIOMETRU 

ELECTRONIC 

TENSIOMETRU  

ELECTRONIC BM 40 

BEURER 

100-101 12 luni 

8 PULSOXIMETRU PULSOXIMETRU PORTABIL 

FOXIMETER 

7051030939 12 luni 

9 PULSOXIMETRU PULSOXIMETRU 141306900211 -  
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ME 5 ECONET 141306900218 12 luni 

10 NEBULIZATOR NEBULIZATOR CU 

ULTRASUNETE 

03/2014 12 luni 

11 ECOGRAF ECOGRAF  DIGITAL EDAN 

DUS 60 

UGY2021140268

DP6 

12 luni 

12 SPIROMETRU SPIROMETRU  

ST 75 FUKUDA 

6111405 12 luni 

1 DEFIBRILATOR DEFIBRILATOR 

ER 5 CU EKG 

S5E51A075 12 luni 

14 APARAT AEROSOLI APARAT AEROSOLI  

EVOLUTION 

39800 12 luni 

15 BRONHOSCOP BRONHOSCOP PENTAX 

BETADINE  FB18BS 

G11101 12 luni 

16 TRUSA RESUSCITARE TRUSA RESUSCITARE 5764 12 luni 

17 ASPIRATOR ASPIRATOR CHIRURGICAL 

ASKIR 

1229 12 luni  

18 AUTOCLAV AUTOCLAV RAYPA AH 11 19878 3 luni 

19 AUTOCLAV AUTOCLAV RAYPA AE 8 61010 3 luni 

20 INCUBATOR INCUBATOR BINDER BD 

720 

07-32940 12 luni 

21 CENTRIFUGA CENTRIFUGA DE 

LABORATOR CU 

ACCESORII HETTICH 

0002467-02-00 12 luni 

22 CENTRIFUGA CENTRIFUGA UNIVERSALA 

PLC 024 

302633 12 luni 

23 MICROSCOP MICROSCOP TRINOCULAR 1356 12 luni 

24 HOTA 

MICROBIOLOGICA 

HOTA MICROBIOLOGICA 

ABS CLASS II 

20080223709 12 luni 

25 BIOCHIMIE - ANALIZATOR DE 

BIOCHIMIE BTS 350 

801752575 12 luni 

26 ANALIZOR 

COAGULARE CU CEL 

PUTIN UN CANAL  

COAGULOMETRU 

COA DATA 501 

L0673360 12 luni 

27 PIPETA AUTOMATA PIPETA AUTOMATA 10-100 

UL 

KB 551483 12 luni 

28 PIPETA AUTOMATA PIPETA AUTOMATA 100-

1000 UL 

KI 59277 12 luni 

29 BIOCHIMIE - 

ANALIZOR CU PÂNĂ 

LA 80 DE PROBE/ORĂ 

ANALIZOR SEMIAUTOMAT 

BIOCHIMIE STAT FAX 

1904-6463 12 luni 

30 AUTOCLAV AUTOCLAV CU FOC 

DIRECT 

8449 3 luni 

31 BIOCHIMIE - 

ANALIZOR CU PÂNĂ 

LA 80 DE PROBE/ORĂ 

ANALIZOR STRIPURI 

URINA H 50 

70600426 12 luni 

32 HEMATOLOGIE - 

ANALIZOR PÂNĂ LA 

18 PARAMETRI 

INCLUSIV 

ANALIZOR AUTOMAT BC 

3000 

AC7BAA3025 12 luni 

33 MICROSCOP MICROSCOP BINOCULAR CETI 48472 12 luni 

34 INCUBATOR 110-108 L INCUBATOR 110-108 L MEMERT 12 luni 
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3. Cod de clasificare CPV:    50421000-2  Servicii de reparare şi de întreţinere a 

echipamentului medical 

 

4.  Cantitatea contractului:   9  luni (in perioada 01.04.2018 - 31.12.2018) 

 

5. Valoarea estimata a contractului :  800.00 lei (fara TVA) / lunar ;   

Valoare totala contract :   7200.00 lei (fara TVA)  

 

      6.  Sursa de finantare:  Bugetul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad   

 

7. Descrierea  contractului: 

        

-Generalitati: 

Denumirea serviciilor: Servicii de întreţinere , revizii tehnice periodice  si reparatii la cadere 

(accidentale) – în conformitate cu specificaţiile tehnice ale producătorilor detinute de 

achizitor– precum şi reparaţiile aferente la cădere, la aparatele şi echipamentele specificate 

mai sus. 

Scopul prestării serviciilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini constă în asigurarea în 

permanenţă a stării de bună funcţionare a echipamentelor prin efectuarea lucrărilor de 

întreţinere tehnică la calitatea şi cu ritmicitatea necesare pentru a preveni pe cât posibil 

apariţia de defecţiuni accidentale. 

Locul de prestare a serviciilor:  Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad,  strada Magura 

nr.25, jud. Hunedoara. 
 

-Cerinte tehnice: 

Serviciile de intretinere si reparatii  a echipamentului medical se fac in conformitate cu 

Ordinul nr. 308/2015 privind controlul prin verificare  periodica a dispozitivelor medicale 

puse in functiune si aflate in utilizare, cu Ordinul MS nr. 748/2014 pentru aprobarea 

Normelor Metodologice de aplicare a legii nr. 132/2014 privind dispozitivele medicale, cu 

modificarile ulterioare, referitoare la avizarea unitatilor de tehnica medicala, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

Serviciile  de reparaţie şi întreţinere  cuprind: 

- verificari si revizii periodice a parametrilor de functionare conform cartii tehnice a fiecarui 

echipament, trimestrial, semestrial respectiv anual; 

- evaluarea parametrilor definitorii de securitate, prin examinare şi testare; 

- evaluarea parametrilor definitorii de performanţă, prin examinare şi testare; 

- verificarea îndeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical 

(valori impuse, limite specificate, accesorii etc.); 

- emiterea unui raport de încercări care să conţină rezultatele obţinute în urma examinărilor şi 

testărilor, în cazul în care dispozitivul medical nu îndeplineşte criteriile de acceptabilitate şi în 

cazul în care cel puţin una dintre valorile măsurate ale cerinţelor esenţiale de securitate sau 

performanţă se situează în apropierea limitelor specificate admise; 

- emiterea unui buletin de verificare periodică, în baza căruia dispozitivul medical poate fi 

utilizat; 

- interventii pentru reparatii la cerere; 

-intervenţie la solicitarea beneficiarului, cu timp de raspuns la sesizare de maxim 24 ore; 

-rapoarte  de casare pentru dispozitivele medicale ce au depasit perioada normala de 

functionare si emiterea devizelor de casare si a memoriului justificativ; 

-activitati de demontare – montare in cazul modificarii locatiei respectivului dispozitiv 

medical; 
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Reparatiile la interventie ce includ inlocuiri de piese si subansamble,  se vor efectua dupa ce 

prestatorul va prezenta autoritatii contractante un raport de service ce va mentiona piesele 

defecte si valoarea inlocuirii acestora.  Lucrarea se va executa de catre prestator dupa primirea 

comenzii ferme din partea autoritatii contractante. Piesele  de schimb se asigura de catre 

prestator, urmând a fi facturate separat  de valoarea contractului de service, la pretul  de 

achizitie al  acestora.  

Achizitorul nu este obligat sa accepte oferta de piese de schimb a ofertantului, putand opta 

pentru alte oferte mai avantajoase. 

Fiecare intervenţie  la  aparat  va  fi  urmată de eliberarea unui raport de service, vizat şi de 

beneficiar. 

Activitatea de service si reparare se va desfasura la sediul autoritatii contractante.  

Facturile emise vor avea atasate obligatoriu: 

- Rapoartele de service eliberate pe fiecare aparat, in care se vor specifica lucrarile efectuate,  

piesele de schimb montate pe aparat (daca estre cazul). 
 

-Cerinte specifice 

Reparatiile accidentale vor fi gratuite si in numar nelimitat pe durata contractului si vor fi 

executate la sediul Sanatoriul de Pneumoftiziologie  sau la sediul prestatorului (pentru 

urgentarea reparatiei). 

Reviziile tehnice vor fi executate la sediul Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad in locatia  

mentionata in prezentul caiet de sarcini.  

Reviziilor tehnice  vor fi asimilate si buletinele de verificare.  

Preluarea echipamentelor ce fac obiectul prezentului contract se va face, după caz, printr-un 

proces verbal unde se va mentiona   starea  de funcţionare. 

Pe parcursul  derularii contractului se vor respecta in totalitate normele de protectia a 

mediului, de protectie a muncii si dupa caz radioprotectia. 

 

 

8. Modul de prezentare a ofertei:  

   Se vor prezenta urmatoarele documente:  

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (copie lizibila conform cu 

originalul) din care sa reiasa obiectul de activitate / certificat de inregistrare fiscala;   

-  Formularul de oferta (anexa 2) 

-  Propunera financiara (conform Punct 8.1) 

- Propunerea tehnica - principalele caracteristici a serviciilor ce urmeaza a fi prestate in 

conformitate cu caietul de sarcini (conform Punct 8.2) 

             

 

            8.1. Modul de prezentare a propunerii financiare 

          Propunerea financiara va indeplini in mod obligatoriu urmatoarea forma: 

  

            

Propunerea financiara va fi prezentata , semnata, datata si stampilata de reprezentantul legal 

sau un imputernicit al acestuia. 

Nr. 

Crt. 

Denumirea  serviciilor 

 

Cantitate 

solicitata de 

unitatea 

contractanta 

 

    U.M Pret 

unitar/UM 

fara TVA 

Valoare fara  

TVA 

1 Servicii de intretinere, verificare si 

reparatii  aparatura medicala  

           9     luni   

                                                   Valoare totala fara TVA:  
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           Propunerea financiara va fi exprimata in lei (fara TVA) si se va pastra ferma toata 

durata derularii contractului.  

           Pretul unitar lunar, fara TVA  din oferta este ferm si nu poate fi modificat. 

           Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina valabila oferta:  30 de zile.  

    

 8.2.  Modul de prezentare a propunerii tehnice: 

        Prin propunerea tehnica, ofertantii vor prezenta descrierea detaliata a serviciilor 

ofertate precum si alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea 

corespunzatoare a propunerii tehnice. 

         Propunerea tehnica va indeplini in mod obligatoriu urmatoarea forma: 

 

             Prin propunerea tehnica, in ceea ce priveste descrierea serviciilor,  ofertantii vor 

trebui sa  demonstreze corespondenta stricta a acestora cu specificatiile tehnice minime 

solicitate de autoritatea contractanta.  

      Prin propunerea tehnica, ofertantii isi asuma obligatia respectarii cerintelor din caietul 

de sarcini.  

             Propunerea tehnica va fi prezentata , semnata, datata si stampilata de reprezentantul 

legal sau un imputernicit al acestuia. 

          Operatorii economici au obligatia sa anexeze la propunerea tehnica toate 

autorizatiile /atestatele / certificatele din care rezulta ca sunt autorizati /abilitati sa 

presteze serviciile solicitate de autoritatea contractanta. 

 

7. Alte informatii:  

Se va incheia un contract de prestari servicii, cu ofertantul declarat castigator,  pana la 

data de 31.12.2018. 

Criteriul de atribuire este PRETUL CEL MAI SCAZUT, cu indeplinirea stricta a 

specificatiilor si caracteristicilor solicitate in caietul de sarcini.  

Preţul este ferm si va fi mentinut pe toata perioada de valabilitate a contractului.  

Termenul de plata este de 60 zile calendaristice de la data primirii facturi de către 

achizitor. 

 

 

 

Intocmit, 

Director medical 

Dr. Demian Adina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicii de intretinere, verificare si reparatii  aparatura medicala 

Nr. 

Crt. 

Descriere servicii 

 

Cantitate 

solicitata de unitatea 

contractanta 

U.M 

1  

 

9 luni 
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FORMULARE  

 

 

 

 

OPIS 

 

 

 

 

 

FORMULAR 1 – Scrisoare de înaintare 

FORMULAR 2 – Formular de ofertă                            
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FORMULAR 1 

 

 

 

 OPERATOR ECONOMIC                                    

___________________ 

(denumire / sediu ) 

 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante     

nr._________data___________ora_____ 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

 

Către ________________________________ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

 

Ca urmare a anunţului publicitar nr. ______ din ______________, privind aplicarea 

procedurii de achizitie directa pentru atribuirea contractului 

_________________________________________(denumirea contractului de achiziţie 

publică), 

 

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului 

economic) vă transmitem alăturat: 

 

1. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un 

număr de ________ copii: 

 

a) Propunerea financiară; 

b) Propunerea tehnică; 

c) Documentele ce însoţesc oferta; 

 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

 

Data completării ___________       Cu stimă, 

 Operator economic, 

 



Pagina 8 

 

                                                                                                                     

  

FORMULAR  2 

 

OPERATOR ECONOMIC 

__________________ 

   (denumirea/numele) 

 

 

 

FORMULAR DE OFERTĂ  

Către .................................................................................................... 

                     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul, reprezentant al ofertantului 

__________________________________,  ne oferim ca, în conformitate  cu  prevederile şi 

cerinţele 

                 (denumirea/numele ofertantului) 

cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestam 

......................................................................................... pentru suma de .................................. 

lei la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de ..................lei. 

 Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam 

.....................................................................în perioada prevăzută în caietul de sarcini. 

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă  până la data de 

..................................., şi ea va rămâne   obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând 

înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, 

împreuna cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită 

caştigatoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă 

ofertă pe care o puteţi primi. 

 

Data _____/_____/_____ 

 

_________________, în calitate de _____________________, legal autorizat să 

semnez 

                         

oferta pentru şi în numele ______________________________ 

 

 

                                                                (semnatura)  

 

 

 

 

 

   

 


