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Sectiumea III - Caiet de sarcini

Echipamente medicale pentru ATI pediatrica

Introducere
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul
cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.
Caietul de sarcini conține specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele
ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în
exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și
metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu
standarde relevante sau altele asemenea.
Caietul de sarcini precizeaza și instituțiile competente de la care furnizorii pot obține informații
privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea
incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului și
care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se
execută operațiunile de instalare, accesorii furnizării produselor.
În cadrul acestei proceduri Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara îndeplinește rolul de
Autoritate contractantă, respectiv Autoritate contractantă în cadrul Contractului.
Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un
anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca
fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia
menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.
2. Contextul realizării acestei achiziții de produse
Contractele de furnizare de Echipamente medicale pentru ATI pediatrica sunt necesare
deschiderii si functionarii sectiei, noi infiintate, de chirurgie cardiovasculara pediatrica in cadrul
Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara.
2.1 Informații despre Autoritatea contractantă
Autoritatea contractanta – Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara se afla in subordinea
Ministerului Sanatatii, conform Hotarare nr.144/2010 privind organizarea si functionarea
Ministerului Sanatatii, anexa nr.2 Lista cuprinzaand unitatile cu personalitate juridica aflate in
subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Sanatatii, (pozitia nr.50 din lista).
Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara are sediul in Timisoara Str. Ghe. Adam, Nr.13A, tel.
0256207355; 0256207356, fax. 0256207362, Email: office@cardiologie.ro
2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor
Achizitia este necesara pentru dotarea sectiei, noi infiintate, de chirurgie cardiovasculara pediatrica
cu aparatura performanta, pentru a imbunatati calitatea actului medical in saloanele de terapie
intensiva pediatrica. Contextul care a generat achizitia produselor si motivul care a condus la
aceasta achizitie il constituie transmiterea de catre Ministerul Sanatatii a filei de buget nr. SP / 6340
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/ 17.05.2019, prin care au fost repartizate fondurile necesare pentru achizitia de Aparatura si
echipamente medicale.
2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă
Achiziţionarea echipamentelor medicale va face ca activitatea de ATI pediatrica sa poata
incepe/demara in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara, urmand ca medicii
anestezisti pediatrici sa beneficieze de echipamente medicale noi si performante.
2.4 Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceasta achizitie de produse, daca este cazulNU ESTE CAZUL
2.5 Cadrul general al sectorului in care Autoritatea/entitatea contractanta isi desfasoara
activitatea
Servicii medicale
2.6 Factori interesati si rolul acestora, daca este cazul
Factorii interesati sunt:
Toti copii care se afla in zona deservita de catre Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara si
nu numai, care sufera de probleme cardiace si care necesita interventii chirurgicale cardiovasculare.
Medicii din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara
3. Descrierea produselor solicitate
Achizitionarea de Echipamente medicale pentru ATTI pediatrica contribuie la inceperea si
prestarea unui act medical , in salile de operatii, in saloanele de terapie intensiva pediatrica conform
cerintelor actuale.
3.1 Descrierea situației actuale la nivelul Autorității contractante
La nivelul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara in acest noment nu exista Echipamente
medicale pentru prestarea actului medical de ATI pediatrica.
3.2 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor
Obiectivul general este dotarea Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara cu aparatura
medicala performanta pentru prestarea actului medical de ATI pediatrica.
3.3 Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor
Obiectivul specific este dotarea salilor de operatii, a saloanelor de terapie intensive pediatrica, din
cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara
3.4 Produsele solicitate si operaţiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate
Propunerea tehnica va fi intocmita în asa fel încât sa se asigure posibilitatea verificarii conformitatii
propunerii tehnice cu cerintele impuse prin caietul de sarcini. Specificatiile tehnice care indica o
anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet,
o inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de
produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor
produse, aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea sau “ECHIVALENT” (art.56 din
Legea 98/2016).
Autoritarea contractanta, pentru achizitionarea de Echipamente medicale pentru ATI pediatrica, a
avut in vedere impartirea in 4 loturi a achizitiei, fiecarui echipament mentionat in a fila de buget nr.
SP / 6340 / 17.05.2019, fiindu-i alocat un lot.
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Specifiicatiile tehnice minimale pentru fiecare produs sunt următoarele:

Lot 1 - Electrocardiograf cu 6 sau 12 canale
Cantitatea – 1 buc

Cod CPV 33112340-3

Specificatie tehnica

CONFIGURATIE:
1. Electrocardiograf 12 canale – 1 buc
2. Set accesorii – 1 set
CARACTERISTICI TEHNICE SI FUNCTIONALE:
1. Electrocardiograf 12 canale
Display color mare, tip LCD de minim 7.0 inch cu iluminare din spate permite vizualizarea simultana a 12canale unda ECG si date
Posibilitate reglare prin basculare verticala a ecranului pentru a putea viziona comod undele si rezultatul
Posibilitatea introducerii ID-ul si numelui pacientului cu taste alfanumerice
Posibilitate conectare cititor de coduri de bare ( cititor de bare optional, neinclus in livrare)
Posibilitate conectare cititor de carduri magnetice (cititor de carduri magnetice optional, neinclus in livrare)
Stocare minim 400 de fisiere ECG in memoria interna
Stocare minim 3.000 de fisiere ECG intr-un card de memorie SD
Posibilitate salvare pe cardul de memorie inclus a ECG in format PDF
Transfer date ECG pe un PC folosind LAN (soft PC optional, neinclus in livrare)
Mod de economisire hârtie inregistrare. Formele de unda si analiza, rezultatele pot fi transferate la un PC pentru
revizuire informatizata (soft PC optional, neinclus in livrare).
Analiza la nivel inalt. program de analiza, masurare, interpretare si diagnostic
Achizitie simultana 12 canale-ECG de pana la 24 de secunde
Analiza, cu minim 200 de constatari si 5 categorii de judecata
Software pentru evaluarea suplimentara a derivatiilor posterioare si dreapta (V3R,V4R,V5R,V7,V8,V9).
(software optional, neinclus in livrare)
Software analiza ECG pentru copii de la trei ani in sus
Posibilitate setare mod de introducere rapida date de pacient: sex si grupa de varsta
Poate gasi forme de unda tipice de electrocardiograma tip Brugada
Conformitate cu standardul IEC IEC60601-2 – 51 care aproba precizia mare de prelucrare a semnalului (Filtrare
AC), masurarea ECG si analiza ECG
Printare pe grupe de 3, 4, 6, 12 derivatii
Latimea hartiei 210mm
Inregistreaza singur caroiajul
Viteze de inregistrare : 5, 10 ; 12,5 ; 25 ; 50 mm/sec
Sensibilitate: 5; 10 ; 20 mm/mV
CMRR mai mare de 100 dB (rata de rejectie)
Impedanta de intrare mai mare de 50 Mohmi
Achizitia semnalului cu o frecventa de esantionare de min 8.000/secunda
Procesarea semnalului cu o frecventa min 500/secunda
Constanta de timp mai mare de 3,2 secunde
Zgomot intern mai mic de 20 µVp-p
Filtru de stabilizare linie de baza, minim doua nivele
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Filtre de: 25; 35; 50; 75; 100; 150Hz
Banda de repaus : 0,05Hz-150Hz
Bip QRS vizual si sonor
Avertizeaza in cazul desprinderii electrozilor
Alimentarea de la retea 220 V si cu acumulator propriu care va asigura imprimarea continua minim 30 de
minute
Compact si usor (sub 5 kg fara accesorii)
Maner de transport
Cel putin o intrare auxiliara pentru un canal de semnal
Cel putin o iesire auxiliara pentru un canal de semnal
2. Setul de accesorii este inclus si contine :cablu pacient, electrozi precordiali cu ventuza, electrozi membre tip
cleste, acumulator, cablu alimentare, 1 top hartie
3. Carucior cu roti blocabile si brat articulat pentru cablul de pacient
Certificari
1.Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarative de conformitate a producatorului cu Directiva
93/42/EEC
Conditii de service si garantie
1.Termen de garantie : minim 24 luni de la data instalarii si punerii in functiune
2.Timp de interventie in perioada de garantie : maxim 48 ore de la sesizarea beneficiarului
Servicii accesorii furnizarii produselor / echipamentelor incluse in pret
I.Livrare (inclusiv transportul pana la beneficiar
II. Instalare cu personal specializat
III. Punere in functiune , cu personal specializat
IV. Intruire personal (la sediul beneficiarului si / sau in locatia unde a fost instalat produsul /
echipamentul ), cu personal specializat
1. Personal medical (min. 2 persoane)
2. Personal tehnic (min. 2 persoane)
Documente ce insotesc produsul
1. Fisa Tehnica a produsului in original si traducerea in limba romana
2. Manualul de utilizare al produsului in original si traducerea in limba romana

Lot 2 - Pacemaker temporar
Cantitatea – 4 buc

Cod CPV 33182100-0

Specificatie tehnica

CONFIGURATIE:
1.Stimulator cardiac extern unicameral, pentru stimulare cardiaca temporara
Caracterisitici tehnice si functionale
Mod de stimulare : AAI, AOO, VVI, VOO
Frecventa stimulare : 30 - 200 / min
Capacitate de overdrive atrial prin pacing atrial rapid, cu frecvență 80 - 800 / min
Amplitudinea impulsului reglabila : 0,1 - 25 mA
Latime impuls fixa : 1,5 ms
Senzitivitate reglabila : 0,4 - 20 mV
Stimulare / detectie reglabila in mod unipolar / bipolar
Selectare facila a parametrilor
Buton de activare central , usor de utilizat si rezistent la incarcarea accidentala a parametrilor
Circuit de siguranta impotriva socului de defibrilare
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Sa asigure minim 30 de secunde de functionare pe timpul schimbarii bateriei
Alimentare : 2 baterii alcaline tip IEC, marimea LR6(marimea AA) de 1.5 V
Durabilitate baterie : minim 160 de ore (freceventa setata la 80 min)
Dimensiuni : 21 cm x 7 cm 4,5 cm +/- 5%
Greutate maxima acceptata 500 gr
Certificari
1.Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarative de conformitate a producatorului cu Directiva
93/42/EEC
Conditii de service si garantie
1.Termen de garantie : minim 24 luni de la data instalarii si punerii in functiune
2.Timp de interventie in perioada de garantie : maxim 48 ore de la sesizarea beneficiarului
Servicii accesorii furnizarii produselor / echipamentelor incluse in pret
I.Livrare (inclusiv transportul pana la beneficiar
II. Instalare cu personal specializat
III. Punere in functiune , cu personal specializat
IV. Intruire personal (la sediul beneficiarului si / sau in locatia unde a fost instalat produsul / echipamentul ), cu
personal specializat
1. Personal medical (min. 2 persoane)
2. Personal tehnic (min. 2 persoane)
Documente ce insotesc produsul
1. Fisa Tehnica a produsului in original si traducerea in limba romana
2. Manualul de utilizare al produsului in original si traducerea in limba romana

Lot 3 - Pacemakere temporare multifunctionale
Cantitatea – 2 buc

Cod CPV 33182100-0

CONFIGURATIE:
1.Stimulator cardiac extern bicameral, pentru stimulare cardiaca temporara
Caracterisitici tehnice si functionale
Mod de stimulare : DDD, DOO, DDI , AAI, AOO, VVI, VOO
Frecventa stimulare : 30 - 200 / min
Capacitate de overdrive atrial prin pacing atrial rapid, cu frecvență 80 - 800 / min
Amplitudinea impulsului reglabila : 0,1 - 20 mA pentru canalul atrial si 0,1 - 25 mA pentru canalul ventricular
Latime impuls fixa : 1,5 ms
Senzitivitate atriala reglabila : 0,4 - 10 mV
Senzitivitate ventriculara reglabila : 0,8 - 20 mV
Interval atrioventricular 50 - 250 ms pentru modul auto si 20 - 300 ms pentru modul manual
Perioada refractara atriala totala(PVARP) : 150 - 500 ms
Stimulare / detectie reglabila in mod unipolar / bipolar
Selectare facila a parametrilor
Buton de activare central, usor de utilizat si rezistent la incarcarea accidentala a parametrilor
Circuit de siguranta impotriva socului de defibrilare
Sa asigure minim 30 de secunde de functionare pe timpul schimbarii bateriei
Alimentare : 2 baterii alcaline tip IEC, marimea LR6(marimea AA) de 1.5 V
Durabilitate baterie : minim 160 de ore (freceventa setata la 80 min)
Dimensiuni : 21 cm x 9 cm 4,5 cm +/- 5%
Greutate maxima acceptata 700 gr
Certificari
1.Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarative de conformitate a producatorului cu Directiva
93/42/EEC
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Conditii de service si garantie
1.Termen de garantie : minim 24 luni de la data instalarii si punerii in functiune
2.Timp de interventie in perioada de garantie : maxim 48 ore de la sesizarea beneficiarului
Servicii accesorii furnizarii produselor / echipamentelor incluse in pret
I.Livrare (inclusiv transportul pana la beneficiar
II. Instalare cu personal specializat
III. Punere in functiune , cu personal specializat
IV. Intruire personal (la sediul beneficiarului si / sau in locatia unde a fost instalat produsul / echipamentul ), cu
personal specializat
1. Personal medical (min. 2 persoane)
2. Personal tehnic (min. 2 persoane)
Documente ce insotesc produsul
1. Fisa Tehnica a produsului in original si traducerea in limba romana
2. Manualul de utilizare al produsului in original si traducerea in limba romana

Lot 4 - Paturi/ incubatoare mobile de transport pacienti cu monitor, baloane de ventilatie,
butelie oxigen, pulsoximetru
Cantitatea – 1 buc

Cod CPV 33152000-0

CONFIGURATIE:
1.Pat/targa mobila de transport pacient – 1 buc
2. Sistem de monitorizare si oxigenare, pacient – 1 buc
CARACTERISTICI TEHNICE SI FUNCTIONALE:
1. PAT/TARGA MOBILA DE TRANSPORT PACIENT
Brancard hidaulic,pe o singura coloanatelescopica, pentrutransportul pacientilor
Coloana telescopica sa aiba o suprafata neteda si compacta si sa fie usor de curatat
Cadrul targii sa fie robust si sa formeze o baza suficient de stabila chiar si pentru resuscitarea pacientilor
Sasiul sa fie protejat impotriva contaminarii cu o suprafata din plastic
Platforma saltelei sa fie formata din minim 3 sectiuni si sa fie radiotransparenta pe toata suprafata
Sectiunea de spate sa poata fi ajustabila pneumatic cu ajutorul unui pistoncugaz
Inaltimeasuprafeteivariabilasireglabila hidrauliccu ajutorul unor pedale situate pe ambele parti ale brancardului
Brancardul sa permita reglarea hidraulica TR/ATR tot cu cu ajutorul unor pedale situate pe ambele parti ale
brancardului
Brancardul sa permita pozitonarea “Fowler Position”, pozitie vasculara (cu picioarele ridicate la acelasi nivel cu
inima)
Toate componentele de control ale targii sa fie usor de accesat
Pedalele sa fie late si rezistente la utilizari intense si presiune ridicata
Brancardul sa permita examinarea radiologica a pacientului direct pe targa, fara a fi necesara ridicarea
pacientului
Sa fie prevazut cu suport caseta radiologica, care sa poata fi glisat pe intreaga suprafata a platformei de saltea,
iar caseta radiologica sa poata fi scoasa fara a mai fi nevoie sa se ridice spatarul
Perimetrul targii sa fie prevazut cu elemente de protectie la colturi impotriva lovirilor accidentale de pereti
Brancardul sa fie prevazut cu laterale din polyuretan sau similar, rabatabile
Lateralele rabatate in pozitia inferioara sa aiba partea superioara a acestora sub nivelul saltelei
La capatul dinspre picioare brancardul sa fie prevazut cu un maner sub suprafata de pacient
Brancardul sa fie prevazut cu 4 roti mari cu un diametru de minim 150 mm din cauciuc de inalta calitate ce
nu lasa urme si capace din plastic
Rotile sa poata fi franate cu ajutorul unui sistem de blocare centralizat
Brancardul sa fie prevazut de asemenea cu o a cincea roata centrala pentru directionare pentru o mai buna
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manevrabilitate
Brancardul sa fie prevazut cu stativ de inox pentru perfuzii, cu minim 2 carlige, ajustabil pe inaltime in
intervalul min. 70cm și max. 110cm.
Sasiul sa aiba doua zone de depozitare accesorii
Salteaua brancardului sa fie confectionata din spuma poliuretanica cu miezul din spuma de inalta rezistenta si
ignifuga
Husa saltelei sa fie din material antistatic, impermeabila si usor de curatat si dezinfectat
Reglaje si pozitionari
Reglaj pe inaltime:
- inaltime minima: 60 cm. ±5%
- inaltime maxima: minim 85cm. ±5%
Trendelenburg/ Antitrendelenburg:
-TR: minim 12°
-ATR: minim 12°
Ridicare spatar pana la minim 70°±5%
Inclinare sectiune genunchi: minim 250±5%
Datete hnice:
Dimensiuni externe totale: maxim 215x80cm
Dimensiuni suprafata pacient: minim 190 x 60 cm
Grosime saltea: minim 7 cm
Limita de incarcare: minim 220kg
2. SISTEM DE MONITORIZARE SI OXIGENARE, PACIENT
Sistem compus din:
a) Unitate principala
b) Unitate de incalzire pacient
c) Driver pentru urgenta
d) Senzor de bule pentru linia venoasa
e) Suport pentru solutii IV
f) Mixer gaze
g) Cart mobil
h) Kit oxigenator si pompa centrifugala pentru canulare veno-arteriala (Complet circulator extern cu 2 canule)
i) Kit training la instalare
DESCRIERE CERINTE GENERALE:
Sistemul sa poata asigura monitorizarea, suportul circulator extracorporeal si respirator Veno- Venos si VenoArterial in urmatoarele conditii si situatii:
- departamente urgente
- unitati terapie intensiva
- interventii chirurgicale cardiovasculare ca alternativa a sistemului clasic de circulatie extracorporeala
- laboratoare cateterism (sistemul sa fie independent de functionarea cordului)
- sustinerea suportului circulator si respirator in afara unui spatiu clinic in situatia in care se impune aceasta, cu
respectarea conditiilor sa fie prevazute de productor, pentru:
- transport AMBULANTA TERESTRA si optiuni de configurare ulterioara cu accesorii specifice
- transport AMBULANTA Aeriana si optiuni de configurare ulterioara cu accesorii specifice
CARACTERISTICI TEHNICE SI FUNCTIONALE MINIME
a) Unitatea principala:
Unitate compacta, mobila
Sa prezinte o zona cu taste
Buton rotativ
Ecran touch screen, diagonala minim 5”
Indicator de turatie independent de ecranul tactil
Interfata pentru utilizare cu alte aparate
Minim 4 canale pentru senzorii externi de presiune
Minim 1 canal pentru senzor extern de bule
Minim 1 canal pentru senzor extern de nivel
Minim 3 senzori pentru masurarea presiunilor din sistem; acestia sa fie integrati in circuit, fara contact direct cu
fluxul de sange.
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Minim 2 canale pentru senzori de temperatura externi
Minim 1 senzor ultrasonic fara gel pentru debit si detectie bule pe linia arteriala
Minim 1 senzor ultrasonic fara gel pentru detectia de bule pe linia venoasa
Sa ofere posibilitatea setarii de limite de alarmare pentru urmatorii parametri:
- temperatura venoasa (limita inferioara si limita superioara)
- presiune venoasa
- presiune arteriala
- presiunea interna (masurata intre pompa centrifugala si oxigenator)
Unitatea sa fie prevazuta cu sistem automat de recunoastere a fluxului de sange retrograd si interventie pentru
aducerea fluxului de sange la valoarea 0.
Sa poata mentine automat fluxul de sange prin sistem la valoarea 0 pentru efectuarea unor investigatii asupra
pacientului
Sa poata functiona in modul rotatii/minut (RPM); sa poata fi setata turatia, astfel incat pompa sa functioneze
constant la turatia stabilita
Sa poata functiona in modul Litri /min (LPM); sa poata fi setat debitul, astfel incat acesta sa fie mentinut
constant la valoarea stabilita iar turatia sa varieze in functie de rezistenta circuitului extracorporeal
Alarmele sa fie prioritare: prioritate ridicata, medie si redusa, cu expresie sonora si vizuala corespunzatoare
nivelului de prioritate
Sa ofere posibilitatea setarii de interventii pentru depasirea valorilor normale pentru urmatorii parametri:
- presiunea venoasa: modificarea turatiilor pompei centrifugale
- presiunea arteriala: modificarea turatiilor pompei centrifugale
- bule de aer gaz pe linia venoasa: pompa centrifugala are turatie minima astfel incat opreste fluxul de sange
prin sistem
- bule de gaz detectate pe linia arteriala: sistemul opreste pompa centrifugala, 0 rpm
Alarmele, interventiile, valorile masurate si evenimentele sa poata fi memorate si citite dupa oprire si repornire
Sa existe un jurnal al alarmelor cu detalii: data, ora, prioritate, mesaj (minim 5 alarme retinute)
Sa existe sistem de siguranta pentru blocare/deblocare taste
Sa fie prevazut cu maner pentru transport al unitatii principale
Sa prezinte accesorii pentru ancorareaintregului sistem la pat sau targa, in vederea transportul intra si interspitalicesc
Sa poata fi amplasata pe orice plan drept
Grad de protectie IPX1
Grad de protectie IPX3
Baterie interna reincarcabila - autonomie minim 90 min pentru 1 baterie;
Sa aiba un sistem flexibil de alimentare compatibil cu mufa pentru ambulante terestre/aeriene si 220 -240 V/ 5060 Hz pentru imobile
Greutate redusa, de maxim 14 Kg
Dimensiuni maxime 45cm x 45cm x 45cm
Sa poata inregistra date in mod continuu pe un stick USB
Sa poata memora datele in memoria interna a sistemului si ulterior transfera pe un USB
Partea de afisaj sa exprime vizibil si constant minimurmatoarele elemente:
Starea aparatului ; data, ora, taste blocate/deblocate
Tipul de suport: V-V, V-A , etc
Iconite/simboluri pentru meniu
Parametrii
Capacitatea bateriei atunci cand aparatul este alimentat pe baterie
b) Unitate de incalzire pacient
Sistem de incalzire a circuitelor de circulatie extracorporeala prin circularea apei calde in oxigenatorul
circuitului.
Apa sa fie incalzita intr-un rezervor al unitatii principale
Apa sa fie circulata activ (nu gravitational) in mod continuu cu ajutorul unei pompe centrifugale sau a unui
sistem echivalent;
Unitatea sa monitorizeze cel putin urmatorii parametri:
-diferenta dintre temperatura solicitata si temperatura actuala a apei din circuit
-nivelul de apa din interiorul tancului
-sursa de curent
8

Unitatea sa fie capabila sa genereze alarme in caz de defectiune
Tubulatura sa fie prevazuta cu valve, astfel incat circuitul sa poata fi cuplat sau decuplat cand unitatea este in
functiune.
Domeniul senzorilor de masurare a temperaturii: de la 10 la 50ºC (+/- 1º), cu o toleranta de cel mult 0.1ºC
Furnizare lichid de la 35 ºC la 40 ºC (+/- 1º) cu pragul de corectie de 0.5 ºC
Inchidere automata: intre 40ºC - 42ºC pentru protectia pacientului
Capacitatea de pompare: maxim 20 l/min
Capacitate rezervor: intre 0,75 si 1,5 l
Capacitate incalzire: minim 450 W
Dimensiuni maxime: 210mm x 300mm x 350 mm
Greutatea maxima (cu rezervorul plin): maxim 10 Kg
c) Driver pentru urgenta
Sa poata fi utilizat cand se defecteaza unitatea de baza, astfel incat sa actioneze asupra completului circulator
extern
Actionare manuala asupra pompei centrifugale pentru situatii de urgenta (pierderea totala a alimentarii cu
energie electrica consecutiv cu drenarea bateriilor);
Sa fie prevazuta cu un sistem optic separat de identificare a numarului de turatii in cazul deteriorarii display-ului;
Sa permita atingerea a 5000 rpm
Dimensiuni reduse si o greutate de max. 2kg
Sa aibe locas de parcare pe unitatea centrala astfel incat sa poata insoti unitatea in permanenta
Grad de protectie IPX4
Sa prezinte un element de blocare a rotatiilor, pentru siguranta, in cazul in care este necesara functionarea
acestuia
d) Senzor de bule pentru linia venoasa
Necesar pentru detectia bulelor pe linia venoasa si prevenirea refluxului pe aceasta linie.
Sa contina elemente de fixare pe tubulara dedicata
e) Suport pentru solutii IV
Brat reglabil pe inaltime pentru agatarea solutiilor perfuzabile
Sa fie inclus in unitatea de baza/unitatea de transport
f) Mixer gaze
Mixer electronic/mecanic de gaze (Gas blender)
Unitate separata de cea principala, cu sursa independenta de alimentare, pentru administrarea catre oxigenator a
unui flux continuu de amestec aer/oxigen.
g) Troliu pentru sistem
Carucior pentru amplasarea si transportul intraspitalicesc al sistemului
Etajat, cu spatii separate pentru unitatea centrala, incalzitor etc
Sa prezinte rotile
Sa prezinte spatiu de ancoraj pentru butelie oxigen
h) Kit oxigenator si pompa centrifugala
Oxigenatorul cu schimbatorul de caldura si pompa centrifugala sa formeze o singura unitate, solidara, care sa nu
poata fi fragmentata pe componente, pentru reducerea volumului de priming
Kit-ul complet sa incluga: oxigenator cu schimbator de caldura, pompa centrifugala, tubulatura, set priming,
conectori aditionali, canula arteriala, canula venoasa si doua seturi de insertie percutana pentru canule
Indicatie a producatorului pentru utilizarea pe o perioada 30 de zile a intregului complet
Sa existe optiunea de a putea oferi in anumite situatii particulare, un kit complet cu indicatie pentru utilizarea de
scurta durata, minim6 h
i) Kit training- furnizorul va asigura un kit complet de training
Certificări
1. Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarative de conformitate a producătorului cu Directiva
93/42/EEC
Condiții de service și garanție
1. Termen de garanție: minim 24 luni de la data instalării si punerii in funcțiune
2. Timp de intervenție în perioada de garanție: maxim 24 ore de la sesizarea beneficiarului
Servicii accesorii furnizării produselor/ echipamentelor incluse în preț
I. Livrare (inclusiv transportul până la beneficiar)
II. Instalare, cu personal specializat (inclusiv transportul până la locația de instalare)
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III. Punere în funcțiune, cu personal specializat
IV. Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat produsul/ echipamentul),
cu personal specializat
1. Personal medical (min. 2 persoane)
2. Personal tehnic (min. 2 persoane)
Documente ce însoțesc produsul
1. Fișa tehnică a produsului în original și traducerea în limba română
2. Manualul de utilizare al produsului în original și traducerea în limba română

In ceea ce priveste implementarea contractului Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara isi va
indeplini toate obligatiile care-i revin pentru buna desfasurare a contractului, va plati produsele
(aparatele/ echipamentele) in termen de 15 de zile de la receptia, instalarea si punerea in functiune a
acestora, dar nu mai tarziu de data de 31.12.2019.
Obligații privind recepționarea Produselor - Recepția se va finaliza prin semnarea fără obiecțiuni de
către Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara a unui Proces-Verbal de Recepție cantitativă și
calitativă a produselor, precum si a procesului verbal de instalare, punere in functiune si instruire a
personalului. Obligatiile furnizorului sunt identificate in sectiunea clauze contractuale. Furnizorul
are obligatia de a livra si instala echipamentele din contract la destinatia finala, indicata de Institutul
de Boli Cardiovasculare Timisoara. Toate costurile aferente ambalarii, transportului, livrarii,
instalarii si punerii in functiune, precum si a instruirii personalului in conditiile prevazite in
prezentu caiet de sarcini revin furnizorului. Echipamentele vor fi livrate, in termenele mentionate in
contract.
Adresa: Timisoara, str.Ghe. Adam, Nr 13A, jud Timis. Furnizorul va transmite achizitorului
documentele care însoţesc produsele:
a. factura fiscală;
b. avizul de expediţie;
c. certificatul de calitate;
d. certificatul de garanţie;
Termenii de livrare sunt in conformitate cu INTERMS 2010
Grafic de plati corelat cu grafic de livrare:
Denumire
produs

Termen de livrare

Termen de receptie

Termen de plata

Maxim 5 de zile de la
data emiterii comenzii /
semnarii contractului de
incepere a livrarii

15 de zile, dar nu mai
2 zile de la data
tarziu de 31.12.2019 de la
primirii produselor in
semnarea
receptiei,
intervalul celor 5 de
instalarii si punerii in
zile,
functiune a produsului

Datele se vor actualiza la momentul semnarii contractului, conform termenelor stabilite.
Plata se va face de catre Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara, conform preturilor unitare
declarate, DUPA INSTALAREA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE A ECHIPAMENTELOR.
Preturile unitare vor contine toate cheltuielile cu privire la livrare, ambalare, transport, montaj,
instruire personal si punere in functiune.
Perioada de garantie acordată produselor
Furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de
ultima generaţie şi incorporeaza toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura materialelor.
De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor
avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când
proiectul şi/sau materialul sunt cerute în mod expres de către achizitor) ori oricărei alte acţiuni sau
omisiuni a furnizorului şi ca acestea vor funcţiona în condiţii normale de funcţionare.
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Perioada de garanţie (termen de valabilitate) acordata de către furnizor este cea declarata în
propunerea tehnica, de minim 24 luni.
Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea, instalarea şi
punerea în funcţiune a acestora la destinaţia finala. Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara are
dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în
conformitate cu aceasta garanţie.
La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a face constatarea in cel mult 2 ore
de la semnalarea defectiunii si de a remedia defectiunea în maxim 24 de ore de la constatare.
Dacă acest lucru nu este posibil produsul se va înlocui cu unul nou identic cu cel defect, sau, dacă
acest lucru nu mai este posibil, cu unul de generaţie mai nouă, având cel puţin aceeaşi parametrii
tehnici.
Oricare dintre cele două variante nu va implica costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele
care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o noua perioada de
garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.
3.5 Garanție
Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată (24 luni)
pentru fiecare produs. Perioada de garanție începe de la data punerii in functiune a produselor.
In perioada de garantie se va asigura repararea/ inlocuirea oricarui echipament sau component a
echipamentului care s-a defectat din motive constructive, fara a se solicita contravaloarea acestora.
Service in perioada de garantie va fi asigurat gratuit.
Termen de interventie la solicitare in perioada de garantie: maxim 24 de ore de la solicitare
(telefonică/ scrisă).
Se va pune la dispozitia autoritatii contractante manualul de utilizare in limba romana si fisa
tehnica a aparatului
Garantia trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor in perioada de
garantie, inclusiv, dar fara a se limita la:
 demontare, inclusiv inchirierea de unelte speciale necesare pe durata interventiei (daca este
aplicabil);
 ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lazi
etc.);
 transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport international (daca este
aplicabil);
 diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;
 repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;
 inlocuirea partilor defecte;
 despachetarea, inclusiv curatarea spatiilor unde se efectueazainterventia;
 instalarea in starea initiala;
 testarea pentru a asigura functionarea corecta;
 repunerea in functiune.
3.5.1 Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului
Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare produs în parte. Un produs este considerat
livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este
instalat, funcționează la parametrii agreați și este acceptat de Autoritatea contractantă. Produsele
vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea contractantă pentru fiecare produs
în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și
menținerii în funcțiune. Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să
prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită. Dacă
este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale,
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expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în
locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare,
acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a
facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.Transportul și toate costurile asociate sunt în
sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării
intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.
Destinația de livrare este cea mentionata in prezentul Caiet de sarcini. Contractantul este
responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că l-a luat în considerare
toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de
întârziere sau costuri suplimentare.
3.5.2 Operațiuni cu titlu accesoriu, dacă este cazul
3.5.2.1 Instalare, punere în funcțiune, testare
Contractantul va pune in functiune produsele (echipamentele), va efectua orice altă configurație
considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă a produselor, va oferi trainingul solicitat,
angajatilor Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara, prevazut in prezentul caiet de sarcini.
Locatia unde se va realiza punerea in functiune/asamblarea aparatelor este sediul Institutului de
Boli Cardiovasculare din Timisoara, Judetul Timis. Str. Ghe. Adamnr. Nr.13A. Contractantul
trebuie să instaleze toate produsele în mod corespunzător, asigurând-se în același timp ca spațiile
unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea și instalarea produselor, contractantul va
elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și
eliminarea acestora de la locul de instalare.
Odată ce produsele sunt asamblate, se vor realiza toate configurările/setările necesare pentru a pune
produsele în funcțiune. Punerea in funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările
necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu
toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă. După instalare și punere în funcțiune, la
randul sau Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara va efectua teste funcționale ale produsului.
Contractantul va efectua pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea Autorității
contractante toate testele pentru a asigura funcționarea produsului la parametri agreați.
Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate masurile adecvate pentru
a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la acceptare de către Autoritatea contractantă.
3.5.2.2 Instruirea personalului pentru utilizare
Contractantul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de
Autoritatea contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera
produsul.
Instruirea va fi organizata după ce produsul este funcțional și trebuie să permită, cel putin,
personalului Autorității contractante să: înțeleaga diferitele componente ale produsului; sa
înțeleaga toate funcționalitățile produsului; sa opereze / foloseasca produsul; sa obtina informații
despre mentenanța de rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator; sa depisteze
problemele și diagnosticarea de baza;
Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se
asigura că personalul Autorității contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea
corespunzătoare a produsului. Sesiunea de instruire se va desfășura în limba română.
Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport în limba română.
3.5.2.3 Mentenanța preventiva in perioada de garanție
Mentenanța preventiva trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de întreținere și reparație ale
unui echipament/produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, la intervale
regulate cu scopul de a asigura funcționarea optima a echipamentului/ produsului, pentru a reduce
riscurile de defectare și de deteriorare.
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Contractantul trebuie să efectueze mentenanță preventivă a produsului de 2 ori pe an in perioada de
garanție. Operațiunile care trebuie efectuate de Contractant pentru fiecare intervenție sunt specifice
tipului de aparat furnizat. Contractantul este responsabil pentru realizarea operațiunilor de
mentenanță preventiva in conformitate cu cerințele stabilite de către producătorul echipamentului.
Înainte de efectuarea operațiunilor de mentenanță preventivă, Contractantul comunică Autorității
contractante lista operațiunilor de mentenanță care trebuie efectuate. În funcție de disponibilitatea
locației unde este instalat produsului, este posibil ca mentenanță preventiva să trebuiască a fi
realizata în afara orelor normale de lucru sau la sfârșit de săptămână sau în sărbători legale. Orele
de lucru normale ale Autorității contractante sunt 07.30-15.30.
Operațiunile de mentenanță preventivă care necesită o oprire a produsului se efectuează în afara
orelor normale de activitate. Datele exacte vor fi agreate cu Autoritatea contractantă. Mentenanța
preventivă trebuie sa acopere toate costurile aferente intervenției, inclusiv forța de muncă, piese de
schimb si altele asemenea.
Operațiunile de mentenanța preventiva trebuie efectuate în condiții de securitate, cu protejarea
adecvată a personalului care efectuează mentenanță și a altor persoane prezente la locul unde are
loc intervenția.
După fiecare intervenție preventivă, Contractantul trebuie efectueze teste de funcționare ale
produsului și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate.
3.5.2.4 Mentenanța corectiva in perioada post-garanție. – Nu este cazul
3.5.2.5 Suport tehnic
Pe toata durata contractului, atât în perioada de garanție cât și după expirarea perioadei de garanție,
după caz, Contractantul va asigura suport tehnic. Contractantul va asigura un punct de contact
dedicat personalului autorizat al Autorității contractante unde se poate semnala orice
problemă/defecțiune care necesită mentenanță preventivă sau corectivă sau solicită suport tehnic
Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație
semnalată este tratată cu promptitudine.
Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Autoritatea contractantă, în
funcție de nivelul incidentului. Fiecărui incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va
evidenția impactul acestuia asupra funcționalităților produsului.
[Nivelele de prioritate sunt:
i. Urgent - incidentul are impact major asupra funcționarii produsului. Problema împiedică
desfășurarea activității Autorității contractante.
ii. Critic - impact semnificativ asupra funcționarii produsului. Problema împiedică desfășurarea
în condiții normale a activității Autorității contractante. Nici o soluție alternativa nu este
disponibila, însă activitatea Autorității contractante poate totuși continua, însă într-un mod
restrictiv.
iii. Major - impact mediu asupra desfășurării activității Autorității/entității contractante.
Problema afectează minor funcționalitățile produsului. Impactul reprezintă un inconvenient
care necesita soluții alternative pentru refacerea funcționalităților.
iv. Minor - impact minim asupra desfășurării activității Autorității/entității contractante.
Problema nu afectează funcționalitățile produsului. Rezultatul este o eroare minora care nu
împiedică desfășurarea în bune condiții a activității Autorității contractante.
Contractantul trebuie sa asigure disponibilitatea serviciilor de suport tehnic. În cazul incidentelor
cu prioritate „urgent” intervenția va fi asigurata 24x7, din momentul primirii sesizării și până la
remedierea definitiva a problemei și asigurarea funcționalității integrale a produsului.
Contractantul va trebui sa respecte următorii timpi de răspuns, corelați cu nivelul de prioritate a
incidentului
Nivel prioritate

Timp
răspuns

de Timp de implementare soluție
Timp de rezolvare
provizorie
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Urgent

30 minute

4 ore

24 ore

Critic

2 ore

24 ore

48 ore

Major

4 ore

Următoarea zi lucrătoare

Minor

4 ore

Următoarea zi lucrătoare

Următoarea
lucrătoare
Următoarea
lucrătoare

zi
zi

Nerespectarea timpilor de mai sus da dreptul Autorității/entității contractante de a solicita
penalități/daune interese în conformitate cu clauzele contractului de achiziție publică.
3.5.2.6 Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de
mentenanță corectiva după expirarea garanției - Nu este cazul
3.5.3 Mediul in care este operat produsul – Nu e cazul
3.5.4 Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/instalarea – Nu e cazul
Aparatele vor fi livrate/ instalate în Timisoara, str. Ghe. Adam, nr 13A, judetul Timis,
Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara.
3.6 Atribuțiile și responsabilitățile Părților - conform modelului de contract
1. Documentații ce trebuie furnizate Autorității contractante în legătură cu produsul
Documentațiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorității contractante în cadrul
contractului sunt, însă fără a se limita la: fisele tehnice detaliate, manual utilizare in limba romana,
certificat de conformitate,documentația de utilizare; documentația de administrare și operare;
raport privind testarea; dosarul de instruire al personalului, raport de mentenanță.
2. Recepția produselor
Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea
contractantă.
Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:
a) recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația
indicată de Autoritatea/entitatea contractantă;
b) recepția calitativă se va realiza după instalare, punere în funcțiune și testare a produselor și,
după caz, toate defectele au fost remediate.
Procesul verbal de recepție calitativă va include unul din următoarele rezultate:
a) acceptat;
b) acceptat cu observații minore;
c) acceptat cu rezerve;
d) refuzat.
3. Modalități si condiții de plata
Contractantul va emite factura pentru produsele livrate.
Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadența ale facturii
respective.
Facturile vor fi trimise în original la adresa specificata de Autoritatea contractantă.
Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție
calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune.
Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării
plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:
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certificatul de calitate și garanție;
declarația de conformitate;
avizul de expediție a produsului;
procesul verbal de recepție cantitativă;
Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de 15 de zile de la data receptiei facturii
fiscale în original și a tuturor documentelor justificative, dar nu mai tarziu de 31.12.2019.
4. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea contractantă și Contractant
(inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)
Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile
aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul
național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului,
social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24.
5. Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului,
dacă este cazul
Managementul contractului include o componentă de management și o componentă administrativă
– de administrare efectivă a Contractului – și presupune coordonarea continuă, monitorizarea și
controlul tuturor activităților și rezultatelor realizate de Contractant.
Rațiunea managementului contractului este obținerea asigurării că la finalizarea Contractului,
Autoritatea contractantă a obținut ce și-a planificat și poate dovedi îndeplinirea obiectivelor și
obținerea beneficiilor documentate în Strategia de Contractare.

Verificat
Director medical
Dr.Adina Bucur

Intocmit
Sef sectie ATI
Prof.Dr. PetrU Deutsch

15

Formular propunere tehnică
Lot 1 - Electrocardiograf cu 6 sau 12 canale
Cantitatea – 1 buc

Cod CPV 33112340-3

Denumire produs
Cod produs
Producator (denumire și țara de origine)
Termenul de garantie acordat (in luni)

Specificatie tehnica

Da

Nu

Corespondenta
(documente
doveditoare) cu
trimitere (pag) la
documentul care
justifica indeplinirea
cerintei beneficiarului

CONFIGURATIE:
1. Electrocardiograf 12 canale – 1 buc
2. Set accesorii – 1 set
CARACTERISTICI TEHNICE SI FUNCTIONALE:
1. Electrocardiograf 12 canale
Display color mare, tip LCD de minim 7.0 inch cu iluminare din
spate permite vizualizarea simultana a 12-canale unda ECG si date
Posibilitate reglare prin basculare verticala a ecranului pentru a putea
viziona comod undele si rezultatul
Posibilitatea introducerii ID-ul si numelui pacientului cu taste
alfanumerice
Posibilitate conectare cititor de coduri de bare ( cititor de bare
optional, neinclus in livrare)
Posibilitate conectare cititor de carduri magnetice (cititor de carduri
magnetice optional, neinclus in livrare)
Stocare minim 400 de fisiere ECG in memoria interna
Stocare minim 3.000 de fisiere ECG intr-un card de memorie SD
Posibilitate salvare pe cardul de memorie inclus a ECG in format
PDF
Transfer date ECG pe un PC folosind LAN (soft PC optional,
neinclus in livrare)
Mod de economisire hârtie inregistrare. Formele de unda si analiza,
rezultatele pot fi transferate la un PC pentru revizuire informatizata
(soft PC optional, neinclus in livrare).
Analiza la nivel inalt. program de analiza, masurare, interpretare si
diagnostic
Achizitie simultana 12 canale-ECG de pana la 24 de secunde
Analiza, cu minim 200 de constatari si 5 categorii de judecata
Software pentru evaluarea suplimentara a derivatiilor posterioare si
dreapta (V3R,V4R,V5R,V7,V8,V9). (software optional, neinclus in
livrare)
Software analiza ECG pentru copii de la trei ani in sus
Posibilitate setare mod de introducere rapida date de pacient: sex si
grupa de varsta
Poate gasi forme de unda tipice de electrocardiograma tip Brugada
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Conformitate cu standardul IEC IEC60601-2 – 51 care aproba
precizia mare de prelucrare a semnalului (Filtrare AC), masurarea
ECG si analiza ECG
Printare pe grupe de 3, 4, 6, 12 derivatii
Latimea hartiei 210mm
Inregistreaza singur caroiajul
Viteze de inregistrare : 5, 10 ; 12,5 ; 25 ; 50 mm/sec
Sensibilitate: 5; 10 ; 20 mm/mV
CMRR mai mare de 100 dB (rata de rejectie)
Impedanta de intrare mai mare de 50 Mohmi
Achizitia semnalului cu o frecventa de esantionare de min
8.000/secunda
Procesarea semnalului cu o frecventa min 500/secunda
Constanta de timp mai mare de 3,2 secunde
Zgomot intern mai mic de 20 µVp-p
Filtru de stabilizare linie de baza, minim doua nivele
Filtre de: 25; 35; 50; 75; 100; 150Hz
Banda de repaus : 0,05Hz-150Hz
Bip QRS vizual si sonor
Avertizeaza in cazul desprinderii electrozilor
Alimentarea de la retea 220 V si cu acumulator propriu care va
asigura imprimarea continua minim 30 de minute
Compact si usor (sub 5 kg fara accesorii)
Maner de transport
Cel putin o intrare auxiliara pentru un canal de semnal
Cel putin o iesire auxiliara pentru un canal de semnal
2. Setul de accesorii este inclus si contine :cablu pacient, electrozi
precordiali cu ventuza, electrozi membre tip cleste, acumulator, cablu
alimentare, 1 top hartie
3. Carucior cu roti blocabile si brat articulat pentru cablul de pacient
Certificari
1.Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarative de
conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC
Conditii de service si garantie
1.Termen de garantie : minim 24 luni de la data instalarii si punerii in
functiune
2.Timp de interventie in perioada de garantie : maxim 48 ore de la
sesizarea beneficiarului
Servicii accesorii furnizarii produselor / echipamentelor incluse
in pret
I.Livrare (inclusiv transportul pana la beneficiar
II. Instalare cu personal specializat
III. Punere in functiune , cu personal specializat
IV. Intruire personal (la sediul beneficiarului si / sau in locatia
unde a fost instalat produsul / echipamentul ), cu personal
specializat
1. Personal medical (min. 2 persoane)
2. Personal tehnic (min. 2 persoane)
Documente ce insotesc produsul
1. Fisa Tehnica a produsului in original si traducerea in limba romana
2. Manualul de utilizare al produsului in original si traducerea in
limba romana
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Lot 2 - Pacemaker temporar
Cantitatea – 4 buc

Cod CPV 33182100-0

Denumire produs
Cod produs
Producator (denumire și țara de origine)
Termenul de garantie acordat (in luni)

Specificatie tehnica

Da

Nu

Corespondenta
(documente
doveditoare) cu
trimitere (pag) la
documentul care
justifica indeplinirea
cerintei beneficiarului

Specificatie tehnica

CONFIGURATIE:
1.Stimulator cardiac extern unicameral, pentru stimulare cardiaca
temporara
Caracterisitici tehnice si functionale
Mod de stimulare : AAI, AOO, VVI, VOO
Frecventa stimulare : 30 - 200 / min
Capacitate de overdrive atrial prin pacing atrial rapid, cu frecvență
80 - 800 / min
Amplitudinea impulsului reglabila : 0,1 - 25 mA
Latime impuls fixa : 1,5 ms
Senzitivitate reglabila : 0,4 - 20 mV
Stimulare / detectie reglabila in mod unipolar / bipolar
Selectare facila a parametrilor
Buton de activare central , usor de utilizat si rezistent la incarcarea
accidentala a parametrilor
Circuit de siguranta impotriva socului de defibrilare
Sa asigure minim 30 de secunde de functionare pe timpul schimbarii
bateriei
Alimentare : 2 baterii alcaline tip IEC, marimea LR6(marimea AA)
de 1.5 V
Durabilitate baterie : minim 160 de ore (freceventa setata la 80 min)
Dimensiuni : 21 cm x 7 cm 4,5 cm +/- 5%
Greutate maxima acceptata 500 gr
Certificari
1.Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarative de
conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC
Conditii de service si garantie
1.Termen de garantie : minim 24 luni de la data instalarii si punerii in
functiune
2.Timp de interventie in perioada de garantie : maxim 48 ore de la
sesizarea beneficiarului
Servicii accesorii furnizarii produselor / echipamentelor incluse in
pret
I.Livrare (inclusiv transportul pana la beneficiar
II. Instalare cu personal specializat
III. Punere in functiune , cu personal specializat
IV. Intruire personal (la sediul beneficiarului si / sau in locatia unde
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a fost instalat produsul / echipamentul ), cu personal specializat
1. Personal medical (min. 2 persoane)
2. Personal tehnic (min. 2 persoane)
Documente ce insotesc produsul
1. Fisa Tehnica a produsului in original si traducerea in limba romana
2. Manualul de utilizare al produsului in original si traducerea in
limba romana

Lot 3 - Pacemakere temporare multifunctionale
Cantitatea – 2 buc

Cod CPV 33182100-0

Denumire produs
Cod produs
Producator (denumire și țara de origine)
Termenul de garantie acordat (in luni)

Specificatie tehnica

Da

Nu

Corespondenta
(documente
doveditoare) cu
trimitere (pag) la
documentul care
justifica indeplinirea
cerintei beneficiarului

CONFIGURATIE:
1.Stimulator cardiac extern bicameral, pentru stimulare cardiaca
temporara
Caracterisitici tehnice si functionale
Mod de stimulare : DDD, DOO, DDI , AAI, AOO, VVI, VOO
Frecventa stimulare : 30 - 200 / min
Capacitate de overdrive atrial prin pacing atrial rapid, cu frecvență 80
- 800 / min
Amplitudinea impulsului reglabila : 0,1 - 20 mA pentru canalul atrial
si 0,1 - 25 mA pentru canalul ventricular
Latime impuls fixa : 1,5 ms
Senzitivitate atriala reglabila : 0,4 - 10 mV
Senzitivitate ventriculara reglabila : 0,8 - 20 mV
Interval atrioventricular 50 - 250 ms pentru modul auto si 20 - 300
ms pentru modul manual
Perioada refractara atriala totala(PVARP) : 150 - 500 ms
Stimulare / detectie reglabila in mod unipolar / bipolar
Selectare facila a parametrilor
Buton de activare central, usor de utilizat si rezistent la incarcarea
accidentala a parametrilor
Circuit de siguranta impotriva socului de defibrilare
Sa asigure minim 30 de secunde de functionare pe timpul schimbarii
bateriei
Alimentare : 2 baterii alcaline tip IEC, marimea LR6(marimea AA)
de 1.5 V
Durabilitate baterie : minim 160 de ore (freceventa setata la 80 min)
Dimensiuni : 21 cm x 9 cm 4,5 cm +/- 5%
Greutate maxima acceptata 700 gr
Certificari
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1.Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarative de
conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC
Conditii de service si garantie
1.Termen de garantie : minim 24 luni de la data instalarii si punerii in
functiune
2.Timp de interventie in perioada de garantie : maxim 48 ore de la
sesizarea beneficiarului
Servicii accesorii furnizarii produselor / echipamentelor incluse in
pret
I.Livrare (inclusiv transportul pana la beneficiar
II. Instalare cu personal specializat
III. Punere in functiune , cu personal specializat
IV. Intruire personal (la sediul beneficiarului si / sau in locatia unde
a fost instalat produsul / echipamentul ), cu personal specializat
1. Personal medical (min. 2 persoane)
2. Personal tehnic (min. 2 persoane)
Documente ce insotesc produsul
1. Fisa Tehnica a produsului in original si traducerea in limba romana
2. Manualul de utilizare al produsului in original si traducerea in
limba romana

Lot 4 - Paturi/ incubatoare mobile de transport pacienti cu monitor, baloane de ventilatie,
butelie oxigen, pulsoximetru
Cantitatea – 1 buc

Cod CPV 33152000-0

Denumire produs
Cod produs
Producator (denumire și țara de origine)
Termenul de garantie acordat (in luni)

Specificatie tehnica

Da

Nu

Corespondenta
(documente
doveditoare) cu
trimitere (pag) la
documentul care
justifica indeplinirea
cerintei beneficiarului

CONFIGURATIE:
1.Pat/targa mobila de transport pacient – 1 buc
2. Sistem de monitorizare si oxigenare, pacient – 1 buc
CARACTERISTICI TEHNICE SI FUNCTIONALE:
1. PAT/TARGA MOBILA DE TRANSPORT PACIENT
Brancard hidaulic,pe o singura coloanatelescopica, pentrutransportul
pacientilor
Coloana telescopica sa aiba o suprafata neteda si compacta si sa fie
usor de curatat
Cadrul targii sa fie robust si sa formeze o baza suficient de stabila
chiar si pentru resuscitarea pacientilor
Sasiul sa fie protejat impotriva contaminarii cu o suprafata din plastic
Platforma saltelei sa fie formata din minim 3 sectiuni si sa fie
radiotransparenta pe toata suprafata
5

Sectiunea de spate sa poata fi ajustabila pneumatic cu ajutorul unui
pistoncugaz
Inaltimeasuprafeteivariabilasireglabila hidrauliccu ajutorul unor
pedale situate pe ambele parti ale brancardului
Brancardul sa permita reglarea hidraulica TR/ATR tot cu cu ajutorul
unor pedale situate pe ambele parti ale brancardului
Brancardul sa permita pozitonarea “Fowler Position”, pozitie
vasculara (cu picioarele ridicate la acelasi nivel cu inima)
Toate componentele de control ale targii sa fie usor de accesat
Pedalele sa fie late si rezistente la utilizari intense si presiune
ridicata
Brancardul sa permita examinarea radiologica a pacientului direct
pe targa, fara a fi necesara ridicarea pacientului
Sa fie prevazut cu suport caseta radiologica, care sa poata fi glisat
pe intreaga suprafata a platformei de saltea, iar caseta radiologica sa
poata fi scoasa fara a mai fi nevoie sa se ridice spatarul
Perimetrul targii sa fie prevazut cu elemente de protectie la colturi
impotriva lovirilor accidentale de pereti
Brancardul sa fie prevazut cu laterale din polyuretan sau similar,
rabatabile
Lateralele rabatate in pozitia inferioara sa aiba partea superioara a
acestora sub nivelul saltelei
La capatul dinspre picioare brancardul sa fie prevazut cu un maner
sub suprafata de pacient
Brancardul sa fie prevazut cu 4 roti mari cu un diametru de minim
150 mm din cauciuc de inalta calitate ce nu lasa urme si capace din
plastic
Rotile sa poata fi franate cu ajutorul unui sistem de blocare
centralizat
Brancardul sa fie prevazut de asemenea cu o a cincea roata centrala
pentru directionare pentru o mai buna manevrabilitate
Brancardul sa fie prevazut cu stativ de inox pentru perfuzii, cu
minim 2 carlige, ajustabil pe inaltime in intervalul min. 70cm și
max. 110cm.
Sasiul sa aiba doua zone de depozitare accesorii
Salteaua brancardului sa fie confectionata din spuma poliuretanica
cu miezul din spuma de inalta rezistenta si ignifuga
Husa saltelei sa fie din material antistatic, impermeabila si usor de
curatat si dezinfectat
Reglaje si pozitionari
Reglaj pe inaltime:
- inaltime minima: 60 cm. ±5%
- inaltime maxima: minim 85cm. ±5%
Trendelenburg/ Antitrendelenburg:
-TR: minim 12°
-ATR: minim 12°
Ridicare spatar pana la minim 70°±5%
Inclinare sectiune genunchi: minim 250±5%
Datete hnice:
Dimensiuni externe totale: maxim 215x80cm
Dimensiuni suprafata pacient: minim 190 x 60 cm
Grosime saltea: minim 7 cm
Limita de incarcare: minim 220kg
2. SISTEM DE MONITORIZARE SI OXIGENARE,
PACIENT
Sistem compus din:
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a) Unitate principala
b) Unitate de incalzire pacient
c) Driver pentru urgenta
d) Senzor de bule pentru linia venoasa
e) Suport pentru solutii IV
f) Mixer gaze
g) Cart mobil
h) Kit oxigenator si pompa centrifugala pentru canulare venoarteriala (Complet circulator extern cu 2 canule)
i) Kit training la instalare
DESCRIERE CERINTE GENERALE:
Sistemul sa poata asigura monitorizarea, suportul circulator
extracorporeal si respirator Veno- Venos si Veno-Arterial in
urmatoarele conditii si situatii:
- departamente urgente
- unitati terapie intensiva
- interventii chirurgicale cardiovasculare ca alternativa a sistemului
clasic de circulatie extracorporeala
- laboratoare cateterism (sistemul sa fie independent de functionarea
cordului)
- sustinerea suportului circulator si respirator in afara unui spatiu
clinic in situatia in care se impune aceasta, cu respectarea conditiilor
sa fie prevazute de productor, pentru:
- transport AMBULANTA TERESTRA si optiuni de
configurare ulterioara cu accesorii specifice
- transport AMBULANTA Aeriana si optiuni de configurare
ulterioara cu accesorii specifice
CARACTERISTICI TEHNICE SI FUNCTIONALE MINIME
a) Unitatea principala:
Unitate compacta, mobila
Sa prezinte o zona cu taste
Buton rotativ
Ecran touch screen, diagonala minim 5”
Indicator de turatie independent de ecranul tactil
Interfata pentru utilizare cu alte aparate
Minim 4 canale pentru senzorii externi de presiune
Minim 1 canal pentru senzor extern de bule
Minim 1 canal pentru senzor extern de nivel
Minim 3 senzori pentru masurarea presiunilor din sistem; acestia sa
fie integrati in circuit, fara contact direct cu fluxul de sange.
Minim 2 canale pentru senzori de temperatura externi
Minim 1 senzor ultrasonic fara gel pentru debit si detectie bule pe
linia arteriala
Minim 1 senzor ultrasonic fara gel pentru detectia de bule pe linia
venoasa
Sa ofere posibilitatea setarii de limite de alarmare pentru urmatorii
parametri:
- temperatura venoasa (limita inferioara si limita superioara)
- presiune venoasa
- presiune arteriala
- presiunea interna (masurata intre pompa centrifugala si
oxigenator)
Unitatea sa fie prevazuta cu sistem automat de recunoastere a fluxului
de sange retrograd si interventie pentru aducerea fluxului de sange la
valoarea 0.
Sa poata mentine automat fluxul de sange prin sistem la valoarea 0
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pentru efectuarea unor investigatii asupra pacientului
Sa poata functiona in modul rotatii/minut (RPM); sa poata fi setata
turatia, astfel incat pompa sa functioneze constant la turatia stabilita
Sa poata functiona in modul Litri /min (LPM); sa poata fi setat
debitul, astfel incat acesta sa fie mentinut constant la valoarea
stabilita iar turatia sa varieze in functie de rezistenta circuitului
extracorporeal
Alarmele sa fie prioritare: prioritate ridicata, medie si redusa, cu
expresie sonora si vizuala corespunzatoare nivelului de prioritate
Sa ofere posibilitatea setarii de interventii pentru depasirea valorilor
normale pentru urmatorii parametri:
- presiunea venoasa: modificarea turatiilor pompei centrifugale
- presiunea arteriala: modificarea turatiilor pompei centrifugale
- bule de aer gaz pe linia venoasa: pompa centrifugala are turatie
minima astfel incat opreste fluxul de sange prin sistem
- bule de gaz detectate pe linia arteriala: sistemul opreste pompa
centrifugala, 0 rpm
Alarmele, interventiile, valorile masurate si evenimentele sa poata fi
memorate si citite dupa oprire si repornire
Sa existe un jurnal al alarmelor cu detalii: data, ora, prioritate, mesaj
(minim 5 alarme retinute)
Sa existe sistem de siguranta pentru blocare/deblocare taste
Sa fie prevazut cu maner pentru transport al unitatii principale
Sa prezinte accesorii pentru ancorareaintregului sistem la pat sau
targa, in vederea transportul intra si inter-spitalicesc
Sa poata fi amplasata pe orice plan drept
Grad de protectie IPX1
Grad de protectie IPX3
Baterie interna reincarcabila - autonomie minim 90 min pentru 1
baterie;
Sa aiba un sistem flexibil de alimentare compatibil cu mufa pentru
ambulante terestre/aeriene si 220 -240 V/ 50-60 Hz pentru imobile
Greutate redusa, de maxim 14 Kg
Dimensiuni maxime 45cm x 45cm x 45cm
Sa poata inregistra date in mod continuu pe un stick USB
Sa poata memora datele in memoria interna a sistemului si ulterior
transfera pe un USB
Partea de afisaj sa exprime vizibil si constant minimurmatoarele
elemente:
Starea aparatului ; data, ora, taste blocate/deblocate
Tipul de suport: V-V, V-A , etc
Iconite/simboluri pentru meniu
Parametrii
Capacitatea bateriei atunci cand aparatul este alimentat pe baterie
b) Unitate de incalzire pacient
Sistem de incalzire a circuitelor de circulatie extracorporeala prin
circularea apei calde in oxigenatorul circuitului.
Apa sa fie incalzita intr-un rezervor al unitatii principale
Apa sa fie circulata activ (nu gravitational) in mod continuu cu
ajutorul unei pompe centrifugale sau a unui sistem echivalent;
Unitatea sa monitorizeze cel putin urmatorii parametri:
-diferenta dintre temperatura solicitata si temperatura actuala a
apei din circuit
-nivelul de apa din interiorul tancului
-sursa de curent
Unitatea sa fie capabila sa genereze alarme in caz de defectiune
Tubulatura sa fie prevazuta cu valve, astfel incat circuitul sa poata fi
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cuplat sau decuplat cand unitatea este in functiune.
Domeniul senzorilor de masurare a temperaturii: de la 10 la 50ºC (+/1º), cu o toleranta de cel mult 0.1ºC
Furnizare lichid de la 35 ºC la 40 ºC (+/- 1º) cu pragul de corectie de
0.5 ºC
Inchidere automata: intre 40ºC - 42ºC pentru protectia pacientului
Capacitatea de pompare: maxim 20 l/min
Capacitate rezervor: intre 0,75 si 1,5 l
Capacitate incalzire: minim 450 W
Dimensiuni maxime: 210mm x 300mm x 350 mm
Greutatea maxima (cu rezervorul plin): maxim 10 Kg
c) Driver pentru urgenta
Sa poata fi utilizat cand se defecteaza unitatea de baza, astfel incat sa
actioneze asupra completului circulator extern
Actionare manuala asupra pompei centrifugale pentru situatii de
urgenta (pierderea totala a alimentarii cu energie electrica consecutiv
cu drenarea bateriilor);
Sa fie prevazuta cu un sistem optic separat de identificare a
numarului de turatii in cazul deteriorarii display-ului;
Sa permita atingerea a 5000 rpm
Dimensiuni reduse si o greutate de max. 2kg
Sa aibe locas de parcare pe unitatea centrala astfel incat sa poata
insoti unitatea in permanenta
Grad de protectie IPX4
Sa prezinte un element de blocare a rotatiilor, pentru siguranta, in
cazul in care este necesara functionarea acestuia
d) Senzor de bule pentru linia venoasa
Necesar pentru detectia bulelor pe linia venoasa si prevenirea
refluxului pe aceasta linie.
Sa contina elemente de fixare pe tubulara dedicata
e) Suport pentru solutii IV
Brat reglabil pe inaltime pentru agatarea solutiilor perfuzabile
Sa fie inclus in unitatea de baza/unitatea de transport
f) Mixer gaze
Mixer electronic/mecanic de gaze (Gas blender)
Unitate separata de cea principala, cu sursa independenta de
alimentare, pentru administrarea catre oxigenator a unui flux
continuu de amestec aer/oxigen.
g) Troliu pentru sistem
Carucior pentru amplasarea si transportul intraspitalicesc al
sistemului
Etajat, cu spatii separate pentru unitatea centrala, incalzitor etc
Sa prezinte rotile
Sa prezinte spatiu de ancoraj pentru butelie oxigen
h) Kit oxigenator si pompa centrifugala
Oxigenatorul cu schimbatorul de caldura si pompa centrifugala sa
formeze o singura unitate, solidara, care sa nu poata fi fragmentata pe
componente, pentru reducerea volumului de priming
Kit-ul complet sa incluga: oxigenator cu schimbator de caldura,
pompa centrifugala, tubulatura, set priming, conectori aditionali,
canula arteriala, canula venoasa si doua seturi de insertie percutana
pentru canule
Indicatie a producatorului pentru utilizarea pe o perioada 30 de zile a
intregului complet
Sa existe optiunea de a putea oferi in anumite situatii particulare, un
kit complet cu indicatie pentru utilizarea de scurta durata, minim6 h
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i) Kit training- furnizorul va asigura un kit complet de training
Certificări
1. Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarative de
conformitate a producătorului cu Directiva 93/42/EEC
Condiții de service și garanție
1. Termen de garanție: minim 24 luni de la data instalării si punerii
in funcțiune
2. Timp de intervenție în perioada de garanție: maxim 24 ore de la
sesizarea beneficiarului
Servicii accesorii furnizării produselor/ echipamentelor incluse în
preț
I. Livrare (inclusiv transportul până la beneficiar)
II. Instalare, cu personal specializat (inclusiv transportul până la
locația de instalare)
III. Punere în funcțiune, cu personal specializat
IV. Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația
unde a fost instalat produsul/ echipamentul), cu personal
specializat
1. Personal medical (min. 2 persoane)
2. Personal tehnic (min. 2 persoane)
Documente ce însoțesc produsul
1. Fișa tehnică a produsului în original și traducerea în limba română
2. Manualul de utilizare al produsului în original și traducerea în
limba română

În continuare Propunerea tehnică trebuie să cuprindă și să ofere răspuns la toate secţiunile
din structura Caietului de sarcini, inclusiv Declarațiile pe proprie răspundere, acolo unde se
impun.

Operator economic,
__________________________
(semnatura / stampilă autorizată)
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Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare simplificat
Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

S-a solicitat verificarea ex-ante: Nu
S-a organizat o consultare de piata: Nu

Sectiunea I Autoritatea contractanta
I.1) Denumire si adrese
INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA
Cod de identificare fiscala: 5189211; Adresa: Strada: Adam Gheorghe, nr. 13A; Localitate: Timisoara; Cod Postal: 300310; Tara: Romania;
Codul NUTS: RO424 Timis; Adresa de e-mail: achizitii.cardio@umft.ro; obuzgau@yahoo.com; Nr de telefon: +40 256207359; Fax: +40
256207362; Persoana de contact: Ovidiu Buzgau; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL)
www.cardiologie.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la (Website): www.e-licitatie.ro
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 7
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:
adresa mentionata mai sus
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:
adresa mentionata mai sus

I.4) Tipul autoritatii contractante
Alt tip

I.5) Activitate principala
Sanatate

Sectiunea II Obiectul contractului
II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1 Titlu:
Echipamente medicale pentru ATI pediatrică
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 5189211_2019_8759 _12.11.2019

II.1.2 Cod CPV Principal:
Incubatoare (Rev.2)

II.1.3 Tip de contract:
Furnizare
Cumparare

II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achiziție Echipamente medicale pentru ATI pediatrică:
Lotul_1 - Electrocardiograf cu 6 sau 12 canale - 2 bucăți - preț total: 30.252,10 lei;
Lotul_2 - Pacemaker temporar - 4 bucăți - preț total: 13.445,38 lei;
Lotul_3 - Pacemakere temporare multifuncționale - 2 bucăți - preț total: 16.806,72 lei;
Lotul_4 - Paturi/incubatoare mobile de transport pacienți cu monitor, baloane de ventilație, butelie oxigen, pulsoximetru - 1 bucată
- preț total: 499.159,66 lei.
-----------Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 12.11.2019 16:54
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Sistemul Electronic de Achizitii Publice
Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 7;
Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a 4-a zi
înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 559663,86 ; Moneda: RON

II.1.6) Impartire in loturi:
Da
Ofertele trebuie depuse pentru: Numarul maxim de loturi
Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant 4

II.2 Descriere
II.2.1 - Denumire lot
1 - Electrocardiograf cu 6 sau 12 canale

II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Ecocardiografe (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:
Institutul de Boli Cardiovasculare, Str. Gheorghe Adam, Nr. 13A, Timisoara, Cod postal 300310

II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Achiziție Electrocardiograf cu 6 sau 12 canale - 2 bucăți conform specificațiilor din caietul de sarcini

II.2.5 Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 30252,10; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 1,0000 % - 302,52 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: -; Durata in zile : 5
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

II.2.1 - Denumire lot
2 - Pacemaker temporar

II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Defibrilator (Rev.2)
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II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:
Institutul de Boli Cardiovasculare, Str. Gheorghe Adam, Nr. 13A, Timisoara, Cod postal 300310

II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Achiziție Pacemaker temporar - 4 bucăți conform specificațiilor din caietul de sarcini

II.2.5 Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 13445,38; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 1,0000 % - 134,45 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: -; Durata in zile : 5
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

II.2.1 - Denumire lot
3 - Pacemaker temporar multifuncțional

II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Defibrilator (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:
Institutul de Boli Cardiovasculare, Str. Gheorghe Adam, Nr. 13A, Timisoara, Cod postal 300310

II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Achiziție Pacemaker temporar multifuncțional - 2 bucăți conform specificațiilor din caietul de sarcini

II.2.5 Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 16806,72; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 1,0000 % - 168,07 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: -; Durata in zile : 5
Contractul se reinnoieste: Nu
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II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

II.2.1 - Denumire lot
4 - Paturi/incubatoare mobile de transport pacienti cu monitor, baloane de ventilatie, butelie oxigen, pulsoximetru

II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Incubatoare (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:
Institutul de Boli Cardiovasculare, Str. Gheorghe Adam, Nr. 13A, Timisoara, Cod postal 300310

II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Achiziție Paturi/incubatoare mobile de transport pacienti cu monitor, baloane de ventilatie, butelie oxigen, pulsoximetru - 1 buctăi
conform specificațiilor din caietul de sarcini

II.2.5 Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 499159,66; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 1,0000 % - 4991,60 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: -; Durata in zile : 5
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

II.3 Ajustarea pretului contractului
Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda :1. Prețul Contractului este ferm.
2. Prin excepție de la prevederile pct. 1, prețul contractului poate fi ajustat în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost
emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite
taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-au fundamentat preturile ofertate.

Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
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III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:
III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Ofertanți, membrii asocierii realizata în vederea depunerii de oferta comuna, terțul susținător și subcontractanții propuși, atunci
când este cazul, nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59, art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (Ofertanți, membrii asocierii realizata în
vederea depunerii de oferta comuna, terțul susținător și subcontractanții propuși, atunci când este cazul) cu informatiile aferente
situatiei lor.
Se vor depune odata cu DUAE: acordul de subcontractare, daca subcontractantii sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei,
si/sau acordul de asociere, angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea
acestuia, dupa caz.
Declaratia de neincadrare in prev. art. 59 din Legea 98/2016 se va prezenta odata cu DUAE de catre ofertanti, membrii asocierii
realizata în vederea depunerii de oferta comuna, terțul susținător și subcontractanții propuși, atunci când este cazul.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi incarcate in SEAP, la
solicitarea autotitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire. Aceste documente
justificative pot fi:
- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii;
- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum
rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166
alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
- alte documente, dupa caz.
Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara de origine sau din tara in
care ofertantul este stabilit, prin care sa dovedeasca indeplinirea cerintei de mai sus, in conformitate cu legislatia din tara de origine
sau din tara in care ofertantul este stabilit.
Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Informatiile de la nivelul documentelor
prezentate vor fi reale si actuale la momentul prezentarii;
Cu privire la neincadrarea in prevederile art. 59 din Legea nr. 98/2016, persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii
contractante, implicate in procedura de atribuire sunt:
Dr.Luca Tudor-Constantin – manager,
Dr. Bucur Adina – director medical, membru in comisia de evaluare;
Ec.Bojin Aurora – director financiar-contabil, membru in comisia de evaluare;
Prof.Dr. Deutsch Petru – sef sectie ATI, membru in comisia de evaluare;
Dr. Munteanu Ionut-Madalin – medic ATI, membru in comisia de evaluare;
Cj. Vlad Diana – consilier juridic, membru in comisia de evaluare;
Ec. Cioc Adrian – sef birou financiar contabil;
ing. Ovidiu Buzgau – compartiment achizitii, presedinte comisie evaluare cu drept de vot;
Ing. Voichescu Ilie – sef birou administrativ, responsabil aparatura medicala, membru in comisia de evaluare;
Ec. Murgu Oana – Birou aprovizionare, membru de rezerva in comisia de evaluare.

III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa
ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are
capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti (daca acestia sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei) care completeaza
informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis
de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire.
Informatiile de la nivelul documentelor prezentate vor fi reale si actuale la momentul prezentarii.
Daca un grup de operatori economici depun oferta comuna, atunci fiecare asociat va demonstra ca indeplineste cerinta pentru
partea de contract pe care o realizeaza.
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III.1.2) Capacitatea economica si financiara
III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Loturile: 1,2,3,4
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Experienta similara.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca, in ultimii 3 ani (raportati la data limita de depunere a ofertelor), a livrat produse similare la
nivelul a minim 1 contract.
Prin produse similare, pentru aceasta procedura, se înteleg echipamente medicale.
Modalitatea de indeplinire:
Se va completa cerinta corespunzatoare in DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire.
Pentru contractul prezentat ca experienta similara ofertantii trebuie sa prezinte prin completarea DUAE cel putin urmatoarele
informatii:
- Numarul si data contractului;
- Denumirea si/sau obiectul contractului;
- Valoarea contractului (în lei fara TVA);
- Denumirea si adresa completa a Beneficiarului;
Nota: Informatiile care nu se regasesc în formularul DUAE (nu au rubrica speciala pentru completare) vor fi completate la rubrica
Descriere.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea
autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locrile I, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii
ofertelor conform art, 196 alin. (2) din legea 98/19.05.2016.
Acestea pot fi parti relevante din contracte, sau recomandari, sau certificate constatatoare, sau procese verbale, sau alte documente.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Loturile: 1,2,3,4
Proportia de subcontractare
Operatorii economici vor preciza daca pentru indeplinirea contractului vor subcontracta o parte sau parți din contract.
În caz afirmativ operatorii economici vor preciza partea/parțile din contract pe care intenționeaza sa o/le subcontracteze.
Modalitatea de indeplinire:
Se va completa cerin\a corespunzatoare in DUAE de catre operatorii economici participanți la procedura de atribuire.
În cazul in care operatorul economic intenționeaza sa subcontracteze o parte sau parți din contract operatorul economic clasat pe
locul I in clasamentul intermedlarintocmit la finallzarea evaluarii ofertelor conform art, 196 alin. (2) din legea 98/19.05.2 016 urmeaza
sa prezinte la solicitarea autoritații contractante acordurile/ contractele de subcontractare incheiate.

III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:
Nu

III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:
III.1.6.a) Garantie de participare:
Garantia de participare este de: 1% conf. Art. 35, alin (3) din HG 395/2016 din valoarea estimata, a contractului, pentru fiecare lot in
parte si este precizata in anexa Informatii privind loturile).
Garantia de participare se poate constitui prin Virament bancar in contul Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara deschis la
Trezoreria Timisoara, cod IBAN RO10 TREZ 6215 005X XX00 0323, sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de
credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, in conformitate cu prevederile art. 36 din HG nr.
395/2016, valabil pe toata durata de valabilitate a ofertei (90 zile de la data limita de depunere a ofertelor).
Indiferent de forma de constituire a GP, o copie a dovezii de constituire se va incarca in SEAP cel mai tarziu la data si ora limita
stabilite pentru depunerea ofertelor.
Pentru depunerea garantiei de participare in alta moneda se va face echivalenta leu/alta valuta, la cursul BNR din data anterioara
datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile calendaristice.
AC are obligatia sa retina GP cf. art. 37 din HG 395/02.06.2016.
Restituirea GP se face conform prevederilor art. 38 din HG 395/02.06.2015.
ATENTIE!
Cuantumul garantiei de participare este acelasi pentru toti ofertantii, inclusiv pentru IMM–uri (art. 16 alin. (2) din Legea nr. 364/2004
a fost abrogat prin prevederile OUG nr. 58/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra
domeniului achizitiilor publice.

III.1.6.b) Garantie de buna executie:
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Se constituie garantie de buna executie in suma fixa de 5% din valoarea de atribuire a contracului fara TVA.
Modul de constituire a garantiei de buna executie, in conformitate cu art. 40 – 42 din HG 395 / 2016.
Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie in conformitate cu prevederile art. 41 din
HG 395/02.06.2016.
Restituirea garantiei de buna executie se face conform art. 42 din HG 395/02.06.2016.

III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016

III.1.9) Legislatia aplicabila:
a) Legea privind achizitiile nr 98/2016
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
d) HG nr. 395/02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/19.052016 privind achizițiile publice;
e) ORDIN nr. 1.017 din 20 februarie 2019 privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard
de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse, precum și a modalității de completare a anunțului de
participare/de participare simplificat

III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:
III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:
Nu

III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

Sectiunea IV Procedura
IV.1 Descriere
IV.1.1 Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare:
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:
Online

IV.1.1.b) Tipul Procedurii
Procedura simplificata
Intr-o singura etapa

IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:
Ofertele trebuie depuse pentru: Contract de achizitii publice

IV.1.6 Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu

IV.2 Informatii administrative
IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: : RON

IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
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2 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei
IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Propunerea tehnică se va prezenta la rubrica special prevăzută în SICAP în acest sens, respectiv „Documente de calificare și
propunere tehnică” și va include:
1) Formularul de Propunere Tehnică (conform formularului pus la dispoziție de Autoritatea/entitatea contractantă) incluzând toate
informațiile solicitate;
2) Documentele tehnice care nu conțin informații legate de prețuri.
Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod
facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul prezentei secțiuni, respectiv cu cele prevăzute în cadrul Caietului
de sarcini și a documentelor anexate la acesta, care fac parte integrantă din documentația de atribuire. În acest scop, pornind de la
propria expertiză a ofertantului în domeniul contractului ce urmează să fie atribuit și prin raportare la necesitățile, obiectivele și
constrângerile autorității/entității contractante, astfel cum au fost acestea descrise în cadrul Caietului de sarcini, propunerea tehnică
va cuprinde informații relevante privind abordarea propusă de ofertant pentru execuția contractului. Propunerea tehnică va
cuprinde secțiunile din structura caietului de sarcini, după cum urmează:
Descrierea produselor astfel cum sunt identificate în caietul de sarcini –
1. Datele de livrare propuse;
2. Informații referitoare la producător (inclusiv datele de contact ale acestuia);
3. Specificațiile /cerințele funcționale propuse (inclusiv cele extinse);
4. Deviații de la specificațiile tehnice / cerințele funcționale extinse solicitate și impactul acestora asupra îndeplinirii contractului;
Modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la:
- asigurarea disponibilității în contextul cerințelor incluse în Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective
de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului;
- garanție și remedierea defectelor apărute în perioada de garanție în contextul cerințelor incluse in Caietul de Sarcini;
- livrare în contextul responsabilităților și cerințelor incluse în Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității
efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului și încadrarea în termenul de livrare
specificat;
- ambalare și etichetare, inclusiv preluarea și eliminarea ambalajelor, în contextul responsabilităților și cerințelor incluse în Caietul
de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor
asociate Contractului;
- transportul produselor, inclusiv asigurare pe durata transportului în contextul responsabilităților și cerințelor incluse în Caietul
de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor
asociate Contractului.
- Modalitatea de îndeplinire/realizare a operațiunilor cu titlu accesoriu reprezentate ca activitate și ca durată în Graficul de livrare în
cadrul Contractului, ce urmează a fi reflectate sub aspect valoric în propunerea financiară;
- Modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la instalare, testare și punere în funcțiune, în contextul responsabilităților și
cerințelor incluse in Caietul de Sarcini;
- Modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la instruirea personalului pentru utilizare (descriere activități, resurse utilizate,
durata activității, activități realizate prin subcontractanți, asociați);
- Modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la mentenanța preventivă și suport tehnic (descriere activități, resurse utilizate,
durata activității, activități realizate prin subcontractanți, asociați);
- Demonstrarea adecvării la constrângerile impuse de locația unde vor fi instalate / livrate produsele;
- Managementul contractului, respectiv aspecte cum ar fi, dar fără a se limita la, abordarea pentru organizarea activităților în cazul
unei asocieri, sau în cazul în care ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități;
- Măsuri aplicabile de către ofertant pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă
– precizarea prevederilor legislative aplicabile, modalitatea de îndeplinire a acestora, poziția din propunerea financiară și costul care
reflectă aplicarea prevederilor legale în cauză.
a) Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta furnizarea produselor ulterior emiterii comenzii de livrare fără acceptul
autorității/entității contractante, către operatori economici care nu au fost nominalizați ca fiind subcontractanți de specialitate în
cadrul ofertei în alte condiții decât cele prevăzute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din Anexa la H.G.
nr. 395/2016, respectiv art. 232 din Legea nr. 99/2016, coroborate cu cele ale art. 156 din Anexa la H.G. nr. 394/2016, document ce
va fi semnat în forma autentică;
b) Declarație pe proprie răspundere a ofertantului din care să rezulte faptul că, la elaborarea ofertei, ofertantul a ținut cont de
obligațiile referitoare la condițiile privind protecția muncii care sunt în vigoare în România, precum și că le va respecta în vederea
implementării contractului. Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și care se referă la
condițiile privind sănătatea și securitatea muncii se pot obține de la Inspecția Muncii sau de pe site-ul:
http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.
Ofertanții au obligația de a indica sau marca documentele/informațiile din propunerea tehnică pe care le declară ca fiind
confidențiale, întrucât cuprind secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia
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interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. Caracterul
confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă. Cu excepția eventualelor constrângeri de natură tehnică și/sau legală,
în cazul în care vor exista limitări, condiționări sau restricții impuse de ofertant în raport cu cerințele caietului de sarcini, oferta va fi
declarată ca fiind neconformă. Specificațiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintă cerințe minimale referitoare la nivelul
calitativ, tehnic si de performantă, scop în care soluțiile ofertate în cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor
niveluri superioare.
În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate elemente ale propunerii tehnice (sunt
inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini), autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța
unilateral contractul ori de a solicita sistarea furnizării produselor până la remedierea situației constatate.Ofertanții au libertatea de
a-și prevedea propriile consumuri și metodologii de furnizare a produselor/echipamentelor, cu condiția respectării cerințelor
cantitative (acolo unde există o astfel de obligativitate) și calitative prevăzute în caietul de sarcini sau, după caz, a actelor normative
în vigoare care reglementează furnizarea unor asemenea produse. În acest sens, ofertanții trebuie să aloce în graficul de
implementare a contractului timpi suficienți de verificare și validare din punct de vedere cantitativ și calitativ a serviciilor conexe
prestate în cadrul contractului.Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei, în raport
cu caietul de sarcini ori prevederile legislației în vigoare, inclusiv în cazul lipsei unui document aferent propunerii financiare/tehnice
si/sau completarea greșită a unui document ori neprezentarea acestuia conținând cel puțin informațiile solicitate, poate conduce la
declararea ofertei ca fiind neconformă. Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii tehnice,
ofertanții având obligația de a proba conformitatea ofertei cu cerințele acestuia prin prezentarea propriei abordări/metodologii
asupra modului de îndeplinire a contractului și de rezolvare a eventualelor dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, prin raportare
la conținutul propunerii tehnice mai sus menționat. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a analiza și verifica conformitatea
valorilor/propunerilor/activităților ofertate/propuse de operatorii economici în cadrul factorilor de evaluare ai ofertelor din punctul
de vedere al îndeplinirii cerințelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejării acesteia împotriva ofertelor ce conțin
valori/propuneri/activități care intră în contradicție cu specificațiile tehnice stabilite și/sau care nu pot fi fundamentate. Ofertele care
nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic și a resurselor prevăzute în ofertă, de natură să nu asigure satisfacerea
cerințelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Actul prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic în relaţia contractuală cu
autoritatea contractantă, îl reprezintă formularul de Propunere Financiara
- Se va completa: Formularul de Propunere Financiara si Centralizatorul de preturi.
Propunerea Financiară va cuprinde prețul total ofertat, valoare lei fără TVA / lot, care se completează în sistemul electronic SICAP
rubrica special dedicată „Oferta financiară”, precum și următoarele documente:
1) Formularul de Propunere Financiară (conform formularului pus la dispoziție de autoritatea contractantă), incluzând toate
informațiile solicitate; Evaluarea ofertelor se va face prin compararea propunerilor financiare (valoarea totala fara TVA in lei /
lot).Ofertantul care nu introduce oferta financiara in sistem, nu poate fi analizat din punct de vedere al pretului si va fi exclus.
Propunerea financiara NU SE POSTEAZA / INTRODUCE in SICAP impreuna cu documentele de calificare si propunerea tehnica, ci
separat in sectiunea dedicata acestora.
2) Documentele de fundamentare a prețului, dacă este cazul.
Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile necesare cu privire la diversele
condiții financiare și comerciale legate de formarea prețului ofertat (cum ar fi prețuri unitare aplicabile, exprimate în Lei, fără TVA),
astfel încât să se poată proba asigurarea realizării tuturor activităților, cel puțin la nivelul calitativ solicitat prin caietul de sarcini, în
marja prețului ofertat.
Totodată, intră în obligația ofertanților să demonstreze, la prima cerere scrisă a comisiei de evaluare, faptul că au prevăzut în cadrul
ofertei resurse financiare suficiente pentru a îndeplini toate activitățile ce trebuie întreprinse de aceștia pentru a-și îndeplini în mod
corespunzător obligațiile în cadrul contractului.
Propunerea financiară are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate stabilită de
către autoritatea/entitatea contractantă și asumată de ofertant. Cu excepția erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la
art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 395/2016/ art. 140 alin. (9) din Anexa la H.G. nr. 394/2016, nu vor fi permise alte omisiuni,
necorelări sau ajustări ale propunerii financiare. Prin erori aritmetice în sensul acestor dispoziții se înțeleg inclusiv următoarele
situații:
a) în cazul unei discrepante între prețul unitar și prețul total, va fi luat în considerare prețul unitar, iar prețul total va fi corectat în
mod corespunzător;
b) dacă există o discrepanță între litere și cifre, trebuie va fi luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată
în cifre va fi corectată corespunzător.
În vederea comparării unitare a ofertelor, se solicită ca toate preturile să fie exprimate în cifre cu cel mult două zecimale.
Niciun fel de cereri și pretenții ulterioare ale ofertantului legate de ajustări de prețuri, determinate de orice motive (cu excepția
situațiilor prevăzute explicit în documentația de atribuire și/sau prin dispozițiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei
negocieri sau proceduri litigioase între părțile contractante. Toate documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa.

IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
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In SICAP in format electronic, tinandu-se cont de urmatoarele:
Ofertanții au obligația de a transmite Scrisoarea de Ofertă, respectiv actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voința
de a se angaja din punct de vedere juridic în contractul de achiziție public. Ofertanții trebuie să transmită Oferta și documentele
asociate doar în format electronic, conform instrucțiunilor din prezentul document, și doar prin încărcarea acestora în SICAP în
secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic, cel târziu la data și ora limită pentru primirea Ofertelor specificate în Anunțul
de participare. Riscurile depunerii Ofertei, inclusiv forța majoră, sunt suportate de către Ofertant. Autoritatea contractantă nu va lua
în considerare nici o Ofertă întârziată sosită după termenul limită de depunere a Ofertelor, după cum este acesta specificat în
Anunțul de participare corespunzător acestei procedure. Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare.
Pentru transmiterea Ofertei în SICAP documentele care compun Oferta și DUAE vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă,
bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii și încărcate în SICAP în
secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic. După înscrierea în procedură Ofertanții pot depune Oferta în SICAP în ecranul
de vizualizare al procedurii. Documentele care compun Oferta vor fi încărcate în secțiunile special dedicate din cadrul sistemul
electronic la adresa www.e-licitație prin urmarea pașilor descriși în Manualul de utilizare. În cazul în care, din motive tehnice, nu este
posibilă transmiterea anumitor documente în format electronic prin intermediul SICAP, documentele respective se transmit
Autoritatii contractante în forma și utilizându-se modalitatea de comunicare solicitate cu respectarea prevederilor privind regulile de
comunicare și transmitere a datelor.
Nota: Conform art.123 alin.(1) din HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul va elabora oferta în
conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si indica, motivat, în cuprinsul acesteia care informatii din propunerea
tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în
baza legislatiei aplicabile. Fiind vorba de o PROCEDURA desfasurata integral prin mijloace electronice, ofertele financiare se depun
in SICAP, www.e-licitatie.ro pana la data limita de depunere al ofertelor precizata in anuntul de participare.
PRECIZĂRI
Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate.
Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în vederea
participării la procedură.
Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia nici o răspundere
sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale şi nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest
aspect.

Sectiunea VI Informatii suplimentare
VI.1 Aceasta achizitie este periodica
Nu
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare : -

VI.2 Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

VI.3 Informatii suplimentare
1. Precizări privind durata contractului de achiziţie publică:
Contractele se vor derula până pana la data de 31.12.2019.
2. Precizări privind modalitatea de departajare a ofertelor care ar putea avea acelaşi punctaj:
Contractul se va incheia cu 1 (un) operator economic pentru fiecare lot in parte.
Stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza numai prin compararea punctajelor obtinute prin aplicarea criteriului de atribuire: Cel mai bun
raport calitate – pret, prin intocmirea in ordine crescatoare a punctajelor respectiv, a clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta
castigatoare. Oferta care este declarata castigatoare trebuie sa indeplineasca caracteristicile tehnice stabilite in caietul de sarcini, sa fie
admisibila si sa fie situata pe primul loc al clasamentului.
Atragem atentia: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt
doua sau mai multe oferte, clasate pe locul I, cu acelasi punctaj, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauză,
printr-o clarificare transmisa prin intermediul SICAP, o noua propunere financiara pe baza careia vor fi departajati, ofertantii neputand
modifica termenul de garantie ofertat. Operatorii economici in cauza vor incarca electronic in SICAP, noua propunere financiara
(documentele care contin noile preturi), pe baza careia vor fi calculate noile punctaje, punctaje in baza caarora vor fi departajati.
a). Oferta financiara va fi trimisa doar in SICAP respectand termenul precizat in adresa de solicitare.
3. Precizări privind modalitatea de reluare a competitiei
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Nu este cazul
4. Precizări privind regulile de comunicare:
Toate întrebările și solicitările de clarificări se vor transmite autorității contractante numai prin intermediul SICAP.
Autoritatea contractanta nu va da curs solicitărilor primite prin alte cai de comunicare, fiind vorba de o PROCEDURA desfasurata integral
prin mijloace electronice.

VI.4 Proceduri de contestare
VI.4.1 Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa de e-mail: office@cnsc.ro; Nr de telefon: +40 213104641; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii
contractante(URL) http://www.cnsc.ro;

VI.4.3 Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 101 din 2016.

VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 12.11.2019 16:54

Pagina 11

