UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI
DIRECȚIA SERVICII STUDENȚEȘTI

Număr de înregistrare 7643 din 09.03.2022
Aprobat
Director Direcția Servicii Studențești
Dr. ing. Bogdan Budeanu

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
Direcţia Servicii Studenţeşti invită operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru atribuirea contractului de
achiziţie publică:
„ Truse medicale și kituri pentru umplerea lor”
1. Informaţii generale
1.1 Achizitor
Denumirea:
Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi
Direcţia Servicii Studenţeşti
Adresa: str. Prof. Dimitrie Mangeron, nr.67, Campus studenţesc Tudor Vladimirescu din Iaşi
Responsabil achiziţie: Referent Lavinia Poncu
Telefon: 0232/702420
Email: lavinia-elena.poncu@staff.tuiasi.ro
1.2 Publicarea invitaţiei de participare şi a documentelor anexate
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice
1.3 Depunerea ofertelor
Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de 15.03.2022, ora 12.00, 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 autoritatii contractante la adresa de e-mail laviniaelena.poncu@staff.tuiasi.ro până în data de 15.03.2022, ora 12.00 pentru a putea fi iniţiată procedura de achiziţie directă
pe S.E.A.P.
Pe S.E.A.P. va fi postat:
Truse medicale și kituri
CPV: 33141623-3
Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare
Preţ catalog: preţ lei fără TVA, pentru tot lotul
Modul de elaborare a ofertei
Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate serviciile din caietul de sarcini.
Propunerea tehnico-financiară
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerinţele
prevazute în Caietul de sarcini si sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la preţ precum şi la alte condiţii
financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică. Oferta depusă trebuie să îndeplinească
în totalitate specificaţiile tehnice minime obligatorii, dupa cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini.
 Fişe tehnice / Mostre (Nu).



1.4 Prezentarea ofertei
Limba de redactare a ofertei:
Moneda în care este exprimat preţul contractului:
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Perioada minimă de valabilitate a ofertei:
30 zile
1.5 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitaţia de participare/caietul de sarcini:
14.03.2022, ora 10:00
2.1 Obiectul contractului: Truse medicale și kituri pentru umplerea lor
2.2 Tip contract:
Lucrări
☐;
Produse
X;
Servicii
☐;;
2.3 Denumire contract:
Truse medicale și kituri pentru umplerea lor
Descrierea contractului
Nr.
Cod CPV
Crt.
0
1
1

33141623-3

Denumire produs

Cant.

Specificaţii tehnice

2
Truse medicale și kituri
pentru umplerea lor

3
27

4
Conform specificaţiilor
din caietul de sarcini

Perioada de garantie
(dacă este cazul)
5
Conform legislatiei in
vigoare.

2.3 Valoarea estimată a contractului: 3.000,00 lei fără T.V.A.
2.4 Termen de prestare
Termenul de livrare a produsului este 15 zile lucrătoare de la data semnării.
2.5 Sursa/Surse de finanţare: Subventie.
2.6 Locaţia lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor: la caminul T18, parter, Campus Tudor
Vladimirescu, Bulevardul Tudor Vladimirescu, număr 109 .
2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Achiziţie directă
3. Informaţii detaliate şi complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare
Preţul cel mai scăzut
4. Plata 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.
6. 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
Întocmit,
Referent Lavinia Elena Poncu
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CAIET DE SARCINI
Sursa de finantare: tarif camin
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie
ansamblul cerinţelor pe bază 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 prevazute în caietul de sarcini, atrage de
NOTA : Specificaţile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau
de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de
produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste
specificatii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent ».
Atenţie: Accesul în Campus nu permite decât camion de max. 7-7,5 tone capacitate.
Pe S.E.A.P. va fi postat:
Truse medicale și kituri
CPV: 33141623-3
Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare
Preţ catalog: preţ lei fără TVA, pentru tot lotul
Nr.crt.
1.

Denumire produs
Trusa medicala de
perete fixa
omologata

U/M
Buc.

Cantitate
1

Caracteristici
Trusa sanitara se compune dintr-o cutie din material plastic, cu
colturi si muchii rotunjite, in care sunt depozitate: • Foarfece cu
vârfuri boante - 1 buc • Garou 50 cm - 1 buc • Deschizător de
gură din material plastic - 1 buc • Dispozitiv de respirație gură la
gură - 1 buc • Pipă Guedel mărimea 4 - 1 buc • Pipă Guedel
mărimea 10 - 1 buc • Mănuși de examinare, pereche - 4 buc •
Pahare de unică folosință - 5 buc • Batiste de hârtie cu soluție
dezinfectantă - 10 buc • Atele din material plastic - 2 buc • Feși
din tifon mici 5 cm/4 m - 5 buc • Feși din tifon mari 10 cm/5 m 3 buc • Bandaj triunghiular I = 80 mm - 2 buc • Vată hidrofilă
sterilă, pachet A 50 g - 2 buc • Ace de siguranță - 12 buc •
Leucoplast 5 cm/3 m - 1 buc • Leucoplast 2,5 cm/2,5 m - 1 buc
• Alcool sanitar 200 ml - 1 buc • Comprese sterile 10 cm/8 cm x
10 buc. - 10 set • Pansament individual 2 cm/6 cm - 10 buc •
Pansament cu rivanol 6 cm /10 cm - 5 buc • Plasture 6 cm/50
cm - 1 buc • Creion - 1 buc • Caiet a 50 de pagini - 1 buc •
Broșură cu instrucțiuni de prim ajutor - 1 buc • Rivanol soluție
10/00, 200 ml - 1 buc • Apă oxigenată sau perogen - 1 buc •
Alcool iodat 200 ml - 1 buc. Cutia si continutul sunt conforme cu
Ordinul Ministrului Sanatatii 427/14.06.2002 si ordinului comun
al Ministrului Muncii Nr. 508/20.11.2002 si al Ministrului
Sanatatii Nr.933/25.11.2002 si sunt certificate de Ministerul
Sanatatii
Publice
cu
certificatul
Ro/S-042-088/2007.
DIMENSIUNE 385x285x115mm. Trusele medicale sunt însotite
de accesorii de prindere pe perete (suruburi si dibluri) sau
introduse într-o husa cu mâner pentru a putea fi transportate la
locul eventualelor accidente.
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2.

Kit reumplere trusa
prim - ajutor

Buc.

24

3.

Trusa de prim
ajutor în caz de
arsuri

Buc.

2

Setul de componente pentru trusa sanitara de prim ajutor este
destinat prelungirii termenului de valabilitate al acesteia cu inca
30 luni. Componentele trusei care au termen de valabilitate
expirat se inlocuiesc cu componentele din kit, pastrandu-se in
interiorul trusei noile componente si eticheta pe care este
inscriptionata data de expirare a kit-ului, care dovedeste
prelungirea termenului de valabilitate al intregii truse de prim
ajutor. Continut kit Pansament individual 2/6 cm - 10 buc Alcool
sanitar -200 ml Pansament cu rivanol 6/10 cm - 5 buc Perogen
-1 flacon Comprese sterile, 10 cm/8 cm x 10 buc - 10 pachete
Alcool iodat - 200 ml Rivanol solutie 1% -200 ml Pansaplast
(plasture) 6/50 cm - 1 buc Vata hidrofila 50g - 2 pachete
Leucoplast 2,5 m x 2,5 cm - 1 rola Leucoplast 3 m x 5 cm - 1
rola Certificari speciale Continutul kitului de inlocuire pentru
trusa sanitara fixa respecta prevederile Ordinului Ministrului
Sanatatii si Familiei nr.427 din 14 iunie 2002 publicat in M.Of.
nr. 531/22 iul. 2002 si Hotararii Guvernului nr. 911 / 2005.
Trusa de Arsuri Prima, detasabila, cu suport de perete, avizata
de Ministerul Sanatatii. Continutul trusei: Gel pentru arsuri - 3
bucati. Foarfeca metalica varfuri boante - 1 bucata. Comprese
sterile pentru ochi - 2 bucati. Comprese sterile tifon 10x10 cm /
25/plic - 2 bucati. Pense plastic varf ascutit 13 cm, sterile - 2
bucati. Bandaj triunghiular PPSB - 1 bucata. Comprese sterile
PPSB cu margini adezive 10x8 cm - 1 bucata. Leucoplast
netesut 2,5x5 - 1 bucata. Solutie sterila pentru ochi NaCl 0,9%,
250 ml - 1 bucata. Spuma pentru arsuri - 1 bucata. Fasa tifon
sterila, 10x12 cm - 2 bucati. Comprese TNT sterlile, 30 gsm,
40x60 cm - 1 bucata. Manusi sterile latex - 1 pereche Brosura
cu instructiuni de folosire - 1 bucata

Termenul de livrare a produsului este 15 zile lucrătoare de la data semnării la la caminul T18, parter, Campus
Tudor Vladimirescu, Bulevardul Tudor Vladimirescu, număr 109.

Întocmit,
Referent Lavinia Poncu
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