Caiet de sarcini

Cerinţele impuse prin caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii.
în acest sens, fiecare caracteristică va fi evidenţiată, obligatoriu, în propunerea tehnică a
ofertantului, astfel încât comisia de evaluare din cadrul Autorităţii Contractante să o poată
identifica drept criteriu îndeplinit conform cerinţelor tehnice solicitate. Ofertele care nu fac
dovada explicită a caracteristicilor tehnice declarate vor fi considerate neconforme.
Ofertele care se vor abate de la prevederile Caietului de Sarcini, vor fi luate în considerare,
numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior
cerinţelor minimale solicitate, iar ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor
prevăzute in Caietul de Sarcini atrage descalificarea Ofertantului.

Nota: Specificaţiile 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
menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs si nu au ca scop
favorizarea sau eliminarea anumitor furnizori sau a anumitor produse. Aceste specificaţii
vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent”.

Nr.crt.
Lot 1

Denumire

TJM Cantitate

Recipiente recoltare m aterii fecale
Recipient de plastic galben, cu capac, capacitate
1,5 litri, autoclavabilă, marcată cu pictograma
"Pericol biologic"

buc

Recipient de plastic galben, cu capac, capacitate
3,2 litri, autoclavabilă, marcată cu pictograma
"Pericol biologic"

buc

Recipient de laborator pentru gheaţa, cu capac,
dîn PVC, dimensions 330 x 280 x 122, volume
2,5 litri

buc

3

Tavă instrumente, melamină, albă, destinată
uzului de laborator, spital, dimensiuni 290 x
160 x 60, volum 1800 ml

buc

3

4

Val.
estimata
lei fara
TVA

set recipiente hârtie cântări ere la balanţă, 76,2 x
76,2 mm, 500 buc/set

set

1

TOTAL valoare estim ata Lot 1

Nr.crt.

Denumire

1449,92

UM

Val.
estimata
Cantitate
lei fara
" TVA

Suport tuburi eppendorf

Lot 2

Suport tuburi eppendorf, capacitate 24 spaţii
numerotate pentru tuburi de 1,5 - 2 ml,
autoclavabil, rezistent la UV
Suport tuburi cutie tip stativ cu capac detaşabil,
din polipropilenă, autoclavabil, rezistent la -190
grade C, pentru microtuburi 0,5/1,5/2 ml, 9x9
locuri

buc

6

buc

702,52lei

TOTAL valoare estim ata Lot 2

UM

Cantitate

Suport pipete tip carusel, potrivit pentru 6
pipete

buc

3

pipete sterile pentru serologie gradate plastic 5
ml :

buc

40

pipete sterile pentru serologie gradate plastic
10 ml

buc

40

pipete sterile pentru serologie gradate plastic
25 ml

buc

Suport tip stativ pentru scurgerea sticlăriei
LxWxH = 420x170x610 mm, cu tavă de
colectare şi picioare, confecţionat din fire PE

buc

î

Pipetă cu un singur canal 0,1-2,5 jil

buc

3

Nr.crt.

Lot 3

Denumire
Suportpipete

Val.
estimata
lei fara
TVA

Pipetă cu un singur canal 0,5-10 ^1

buc

3 ;

Pipetăcu un singur canal 10-100 pi

buc

3

pipetor automat, autoclavabil. Pachetul în care
se livrează pipetorul conţine: 2 x NiMH baterii,
un stativ de pus pe masa, un suport de perete,
încărcător, 2 x PTFE membrane cu filtru

buc

1

10288,24
lei

TOTAL valoare estim ata Lot 3

UM

Cantitate

Tuburi heparină 0,5 ml Microtainer cu Lithiu
Heparina Capac Verde, volum aspiraţie 0,5 ml,
tub PET, 50
bucăţi/cutie

cutie

1

mănuşi nitril fără pUdră, fără latex S, cutii 200
buc/cutie

cutie

20

mănuşi nitril fără pudră, fără latex M, cutii

cutie

20

mănuşi nitril fără pudră, fără latex L, cutii

cutie

Denumire

Nr.crt.

Lot 4

Tuburi heparină

pungi pentru transportul probelor - din
polietilenă, pentru transportul probelor lichide
şi solide, Sistemul de închidere este cu fir
metalic, cu inscripţia simbolului" BIOHAZARD
dimensiuni 15 x 23 cm, volum 720ml,
500buc/pac

pachet

î

pungi pentru autoclavare inscripţionate cu
simbolul" BIOHAZARD " şi cu instrucţiuni de
folosire, 50 x 75 cm, aprox. 241,100 buc/set,

set

2

Şerveţele umede cu dezinfectant de suprafeţe,
cutie cu 90 buc, dispenser

cutie

10

Săpun lichid dezinfectant şî antiseptic - mâini şi
tegumente, llitru preparat

buc

5

Dezinfectant şi antiseptic cu alcool - mâini şi
tegumente, llitru preparat

buc

5

Val.
estimata
Lei fara
TVA

Dezinfectant - Instrumente BionetAG, llitru
concentrat = 200 litri preparaţi

buc

2

Dezinfectant suprafeţe spălare şi dezinfecţie,
llitru concentrat = 400 litri
preparaţi

buc

2

Cronometru electronic timer, dimensiuni 68 x
53 x 20 mm., timer de până la 24 h

buc

1

Cronometru digital.Temporizator de la max. 99
min, 59 s, cu alarmă sonoră care sună atunci
când se ajunge la zero, cu magnet Dimensiuni:
88 x 12 x 46 mm.

buc

1

Cronometru cu semnal de alarmă puternic, Trei
funcţii: timer de până la 24 de ore, în
plus, cu funcţie de memorie, ceas, cronometru
pana la.24 de ore. Cu magnet şi
suport. Dimensiuni: 68 x 53 x 20 mm

buc

Cutie .răcire tuburi pentru protecţie, transport şi
stocare probe - modelul pentrutuburi, benzi şi
plăci de 96 godeuri 0,2 şi 0,5 ml

buc

Magneţi pentru agitare formă ou lungime 20
mm, diam 10 mm

buc

:;

2

TOTAL valoare estim ata Lot 4

5547,90
lei

Termen de livrare
Furnizorul va asigura:
livrarea produselor la destinaţia indicata de autoritatea contractanta, funcţie de necesitate in
termen de 15 zile de la comanda;

produsele livrate vorf i in termen de valabilitate minim 6 luni (unde este cazul)
Caracteristicile tehnice si funcţionale prezentate pentru produsele solicitate sunt minime, ele
putând fi ofertate la un nivel superior. In cazul in care nu pot fi satisfăcute toate cerinţele minime
impuse, oferta se respinge.
La livrarea produselor, acestea vor fi insolite obligatoriu de următoarele documente:
o declaraţie de calitate/conformitate pentru bunurile achiziţionate;

Ofertele vor fi evaluate pe unitate de produs si total lot.
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