
DIRECŢIA SERVICII STUDE

Nr. înregistrare  7335 din 20.04.2017

Dire

INVITAŢIE DE PARTICIPAR^

Direcţia Servicii Studenţeşti invită operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică „Trusa medicala de prim ajutor si kit de reumplere"

1.  Informaţii generale
1.1Achizitor

Denumirea:   Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din laşi
Direcţia Servicii Studenţeşti
Adresa: str.  prof.  dr.  doc. D. Mangeron, nr.  67, Campus studenţesc Tudor

Vladimirescu din laşi
Responsabil achiziţie: Lavinia Poncu
Telefon: 0232271288, 0755420351
Email: laviniaponcu@gmail.com

1.2Publicarea invitaţiei de participare şi a documentelor anexate
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice

1.3Depunerea ofertelor
Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de 27.04.2017, ora 10.00 şi vor

avea codul CPV din caietul de sarcini publicat pe site-ul universităţii
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice. Ofertantul interesat, va transmite oferta tehnică detaliată
încărcată în S.E.A.P şi autorităţii contractante la adresa de e-mail laviniaponcu@gmail.com până în data de
27.04.2017, ora 10.00, pentru a putea fi   iniţiată procedura de achiziţie directă pe S.E.A.P.

Pe S.E.A.P. va fi postat:
Trusa medicala de prim ajutor si kit reumplere D.S.S.

CPV: 33141623-3

Descriere: Trusa medicala de prim ajutor staţionara de perete si kit reumplere trusa medicala
staţionara.

Preţ catalog: preţ lot fără TVA.

1.4Modul de elaborare a ofertei
^ Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele/serviciile/lucrările din caietul de

sarcini. Dacă sunt împărţite pe loturi, ofertantul va trebui să facă ofertă pentru toate produsele
dintr-un lot. Nu vor fi luate în considerare ofertele din care lipsesc repere solicitate prin caietul de
sarcini.

^ Propunerea tehnico-financiară

Ofertantul va elabora propunerea tehnico - financiară astfel încât aceasta sa respecte în
totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini si sa furnizeze toate informaţiile solicitate cu
privire la preţ precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de
achiziţie publică. Oferta încărcată în S.E.A.P trebuie să îndeplinească în totalitate specificaţiile
tehnice minime obligatorii, după cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini.

^ Fişe tehnice / Mostre
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita fişe tehnice suplimentare pentru

produse si mostre de produse.
1.5Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei: Română
Moneda în care este exprimat preţul contractului: Lei
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2.4Valoarea estimată a contractului:
LOT1 -1500 lei (fără T.V.A.)

2.5Termen de livrare:

în maxim 5 (cinci) zile calendaristice de la semnarea contractului.
2.6Durata contractului de achiziţie publică:

1 lună de la semnarea contractului de ambele părţi.
2.7Sursa/Surse de finanţare:Tarif cămin.
2.8Locul de livrare a produselor:

La căminele din Campusul studenţesc Tudor  Vladimirescu din laşi la căminele în prezenţa
administratorului de cămin şi a gestionarului de la magazia D.S.S.

3Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică:
Achiziţie directă

4Informaţii detaliate şi complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare:
Preţul cel mai scăzut

5Garanţia de buna execuţie:
Nu este cazul.

6Plata preţului contractului:
Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la

recepţie, în baza facturii fiscale, contractului de achiziţie şi a notei de recepţie. Preţul contractului nu se
actualizează.

7.  Anunţ de atribuire.
în urma finalizării achiziţiei directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet

www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice. un anunţ de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii
contractului.
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1
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1

0

Nr.
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Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 30 de zile.

1.6 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitaţia de participare/caietul de sarcini:
zz/ll/aaa, ora:  26.04.2017, ora 10.00 (dacă este cazul)

2.Obiectul contractului: Achiziţionarea de „Trusa medicala de prim ajutor si kit de reumpiere".

2.1Tip contract:

Lucrări   ;
Produse [X]
Servicii  ;

2.2Denumire contract: Achiziţionarea de „Trusa medicala de prim ajutor si kit de reumpiere".
2.3Descrierea contractului



¦ Kit reumplere trusa sanitara staţionara de prim ajutor -15 bucati
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BUCATI

Alcool iodat 200 ml

Apa oxigenata sau perogen

Rivanol soluţie 1 la mie, 200 ml

Broşura cu instrucţiuni de prim ajutor

Caiet a 50 de pagini

Creion

Plasture 6 cm/50 cm

Pansament cu rivanol 6 cm /10 cm

Pansament individual 2 cm/6 cm

Comprese sterile 10 cm/8 cm x 10 buc.

Alcool sanitar 200 ml

Leucoplast 2,5 cm/2,5 m

Ace de siguranţa 12 Leucoplast 5 cm/3 m

Vata hidrofila sterila, pachet A 50 g

Bandaj triunghiular I = 80 mm

Fesi din tifon mari 10 cm/5 m

Fesi din tifon mici 5 cm/4 m

Aţele din material plastic

Batiste de hârtie cu soluţie dezinfectanta

Pahare de unica folosinţa

Manusi de examinare, pereche

Pipa Guedel mărimea 10

Pipa Guedel mărimea 4

Dispozitiv de respiraţie gura la gura

Deschizător de gura din material plastic

Garou 50 cm

Foarfece cu vârfuri boante

Cutie din material plastic, etanşa, cu colturi rotunjite

DENUMIRE

CAIET DE SARCINI
Caietui de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi

constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică.
Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse vor fi considerate ca
fiind minimale. în acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va

fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel

calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice
inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini, atrage descalificarea ofertantului.
NOTĂ : specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de
fabric sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea
cu uşurinţa a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau
a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de  sau echivalent .
Atenţie: accesul în Campus nu este permis decât cu maşină de max. 7 - 7.5 tone capacitate.

LOT1
COD CPV: 33141623-3

¦ Trusa medicala de prim ajutor staţionara de perete- 2 bucati

Componenţa trusei medicale de prim ajutor staţionara de perete este stabilită conform
prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii si Familiei nr. 427 din 14 iunie 2002 publicat in Monitorul Oficial nr.
531/22 iul. 2002 si Hotărârii Guvernului nr. 911 /2005.



Conţinutul kîtului de înlocuire pentru trusa sanitara fixa respecta prevederile Ordinului Ministrului
Sănătăţii si Familiei nr.427 din 14 iunie 2002 publicat în Monitorul Oficial nr. 531/22 iui. 2002 si Hotărârii
Guvernului nr. 911 /2005.

Alcool sanitar - 200 ml
-Rivanol soluţie 0.1%- 200 ml
-Alcool iodat 1 %- 200 ml

Perogen> comprimate-1 flacon
Leucoplast 2.5 m x 2.5 cm-1 rola
Leucoplast 3 m x 5 cm - 1 rola

Pansament individual 2x6 cm - 10 buc
Pansament cu rivanol 6x10 cm - 5 buc

Pansament (plasture) 50x6 cm - 1 buc
Vata medicinal hidrofila sterile, 50g- 2 buc
Compresa tifon sterila 10x8x50 buc - 2 buc

Alte specificaţii

Livrarea se va efectua in în 5 zile calendaristice în Campusul studenţesc Tudor Vladimirescu din laşi la
căminele în prezenţa administratorului de cămin şi a gestionarului de la magazia D.S.S.

Nu se accepta livrare prin curierat.

Condiţii generale de marcare, ambalare şi etichetare
Marcarea şi etichetarea se va face conform prevederilor H.G.R. nr. 106/2002 cu completările şi

modificările ulterioare. Materialele folosite la ambalare trebuie să fie rezistente, curate, fără miros străin,
avizate de Ministerul Sănătăţii şi inscripţionate cu următoarele informaţii:

denumirea producătorului şi localitatea
denumirea produsului - sortimentului

lotul şi data fabricaţiei
termen de valabilitate
termen minim de garanţie
condiţii de păstrare.

Transportul si livrarea produselor

Transportul si manipularea la beneficiar este inclus in preţ şi intra în sarcina furnizorului. Se livrează intre
orele 8:30 - 13:00, exclus zilele de repaus săptămânal şi sărbători legale. Nu se acceptă produse deteriorate,
sparte,etc. Acestea să ajungă în bună stare la destinaţia finală.

Garanţii
Termenul de garanţie şi termenul de valabilitate acordate produselor de către furnizor/producător sunt

cele prevăzute de legislaţia in vigoare.
Furnizorul va răspunde pentru calitatea produsului livrat în interiorul termenului de garanţie şi în termenul

de valabilitate, achizitorul fiind în drept să solicite în interiorul acestor termene, înlocuirea fără costuri
suplimentare pentru achizitor, în cel mult 24 de ore, a produsului necorespunzător.

Achizitorul poate respinge lotul de produse dacă la recepţia calitativa constată că minim 10% din
produsele inspectate din punct de vedere calitativ nu corespund caracteristicilor tehnice solicitate.

Condiţii de ambalare:
a.Ambalajele trebuie sa asigure păstrarea integrităţii si calităţii produsului pe timpul depozitarii si

transportului;
b.Atât materialul de ambalat cât si pachetele trebuie sa fie curate, uscate, în stare buna, fara insecte

sau mirosuri anormale, capabile sa asigure calitatea si durabilitatea produsului.
c.Materialele de ambalare si ambalajele trebuie sa fie depozitate în condiţii în care sa nu scadă calitatea

iar înainte de utilizare sa fie verificate din punct de vedere al defectelor, curăţeniei si mirosului.

Termenul de valabilitate
Termenul de valabilitate este limita de timp in care produsul poate fi consumat si in care acesta trebuie

sa-si menţină caracteristicile calitative prescrise, daca au fost respectate condiţiile de transport, manipulare,
depozitare, consum.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a refuza produsele care se afla in partea a doua a
termenului de garanţie. Aceasta măsura se impune a fi luata pentru evitarea producerii toxinfectiilor
alimentare sau a altor afecţiuni determinate de calitatea necorespunzatoare a alimentelor.

Achizitorul poate respinge la livrare (recepţie) produsele livrate al căror termen de valabilitate rămas de la
data recepţiei, este mai mic de 80% din termenul total de valabilitate dat de producător.

Director Direcţia Servicii Studenţeşti,

Ing. Bogdan BUDEANU

Responsabi

Adm.fin. Lav


