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JUDETUL BISTRITA NASAUD 

 

CAIET DE SARCINI 
 

Beneficiar: 
Orasul Beclean, judetul Bistrita Nasaud 
Contractul supus achizitiei publice: 
Furnizare dotari punct de prim ajutor in cadrul proiectului „Centrul recreativ Legacy”, amenajari exterioare, 
imprejmuire, racorduri si bransamente la utilitati, amenajare cai acces, drum de legatura cu DJ172” 
 

SPECIFICATII TEHNICE 
 

DENUMIRE PRODUS U.M. CANTITATE SPECIFICATII TEHNICE 

Targa hidraulica 
transport medical 

buc 1 

Targa pacienti hidraulica TM-C 3008 Targa pentru pacienti, cu 
reglare pe inaltime cu mecanism hidraulic. • Cadru confectionat 
din metal; • Platforma saltelei este confectionata din material 
metalic; • Sectiunea spate ajustabila cu piston cu gaz; • Inaltime 
ajustabila cu piston hidraulic; • Reglarea inaltimii se face cu 
ajutorul unei pedale duble; • Pozitia Trendelenburg reglabila cu 
piston cu gaz; • Prevazuta de ambele parti cu protectii laterale 
metalice, care pot fi deschise si inchise cu usurinta; • Suprafata 
platformei este acoperita cu saltea acoperita din spuma 
poliuretanica acoperita cu piele sintetica; • Prevazuta cu suport 
pentru ser care poate fi montat in ambele parti; • Patru roti 
pivotante la 360 grade, două cu frane; • Patru roti amortizoare, 
confectionate din PVC, elastice, care pot absorbi impactul, in cele 
patru colturi ale targii; • Toate piesele metalice sunt acoperite cu 
vopsea pulbere in camp electrostatic.  DIMENSIUNI:   Dimensiuni 
exterioare: 680 x 2030 mm Reglare pe inaltime: 670-960 mm 
Platforma saltea: 600 x 1850 mm Trendelenburg: 20 ° Înaltimea 
sinelor laterale: 260 mm Distanta sub pat: 250 mm Diametrul 
rotilor: 150 mm Capacitate max. de incarcare: 250 kg 

 

Geanta urgente 
medicale 

buc 1 

Material: poliester  
Model: mediu 
Dimensiune: 55 x 35 x h 32 cm 
Spații modulare interne: 6 
Buzunare exterioare: 4 
Livrat cu mască de față din silicon N° 4, supapă de pop-off de 60 
cm H2O, tub de oxigen de 
2 metri, supapă de rezervor autoclavabilă și pungă de rezervor de 
2.500 ml (volum: 1.600 
ml), pană de gură elicoidală (34273), pensetă pentru limbă, 10 
Guedel cai aeriene (34439) 

 

Sterilizator buc 1 
capacitate: 80 litrii; 
*Ușă interioară fără sticlă, ușă exterioară cu fereastră de 
observare, intrare și ieșire din 
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spate. 
* Controler de temperatură P.I.D cu microcomputer inteligent, 
control precis al temperaturii. 
*Incalzitor circular cu tub din otel inoxidabil. 
* Cutia interioară adoptă designul structurii cu arc circular, iar 
partiția mobilă poate fi trasă. 
Interval de temperatură:+10~250  
Precizie temperatură: 0,1  
Temp.Fluctuație: ±1  
Interval de sincronizare: 0~9999min 
Rafturi: 2 buc 
Consum: 1000w 
Sursa de alimentare AC220V 50Hz (Standard) 
Dimensiune internă (L*D*H) mm 450*397*450 
Dimensiune exterioară (W*DH)mm 750*680*635 
Dimensiune pachet (WD*H)mm 840*720*820 
Greutate brută (kg) 80 
carcasa exterioara din otel inoxidabil: 
alimentare: 220 V; 50/60 Hz. 

 

Masa consult buc 1 

spatar ajustabil manual; 
suprafata saltea din piele ecologica; 
saltea din spuma poliuretanica; 
picioare pliabile; 
cadru din otel vopsit in camp electrostatic; 
suport pentru rola hartie.Inaltime 730mm 
Latime 600mm 
Lungime 1840mm 
Greutate Maxima Admisa 120 kg 

 

Monitor functii vitale buc 1 

Monitor pacient MD CMS 9000 este un monitor de functii vitale cu 
display de 12,1"", de mare rezolutie, cu design elegant, care 
masoara 6-8 parametri simultan la adulti, copii sau nou-nascuti. 
Parametri monitorizați: ECG, respirație, temperature, SpO2, TA 
(NIBP), rata pulsului. 
Detalii tehnice: 
Pe ecran apar 8 derivații 
* Memorie pentru 2400 de valori TA, 72 de situații de alarmă (cu 
toți parametrii). 
* Continutul monitorizarii, viteza scanare, volumul, pot fi setate 
optional 
* Stocarea a 480 de ore de date trend si 40 secunde de analiza a 
undei holografice. 
* Parametrii pot fi revăzuți grafic și tubular pe ultimele 72 de ore. 
* Data, culoarea undelor reglabile. 
* Analiza aritmiilor și a segmentului S-T. 
* Tensiunea arterială se măsoară cu metoda oscilometrică 
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manual, automat sau  continuă. 
* Valori limite: 10-270 Hgmm. 
* ECG: pe 3 canale 7 derivații: I, II, III, avR, avL, AvF, V. 
* Frecvența cardiacă: 15-300 bpm . 
* SpO2:0-100 %, precizie: ±2 % între 7-100 %. 
* Respirație: 0-120 /min adulți, 0-150 la copii. 
* Limite  de măsurare temperatură: 0-50 C°. 
* Alarmare: sonor și vizual. 
* Baterie Litiu reîncărcabil. 
* conectat la o unitate centrala prin wireless sau cablu 
Dimensiuni: latime 318mm, inaltime 264mm, adancime 152mm 
Greutate: 5kg 

 
 
Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in conformitate cu cantitatile si caracteristicile prevazute in prezentul Caiet de 
sarcini. 
Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens orice oferta prezentata care se abate de la prevederile 
Caietului de sarcini va fi luata in considerare dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel 
calitativ superior cerintelor minimale din prezentul caiet de sarcini. 
Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu 
specificatiile tehnice din caietul de sarcini. Achizitorul are dreptul de a nu accepta produsele care nu sunt in conformitate cu 
specificatiile cerute. 
Receptia cantitativa si calitativa a produselor se va face la sediul achizitorului, de catre peprezentantii imputerniciti ai 
achizitorului, iar principalele obiective ale acesteia sunt: verificarea produselor si compararea cu cerintele din Caietul de sarcini. 
Daca produsele verificate in scopul receptiei nu corespund din punct de vedere calitativ cerintelor din caietul de sarcini, acestea 
vor fi refuzate. In acest caz, furnizorul are obligatia de a sigura inlocuirea produselor refuzate in termen de 3 zile lucratoare, pe 
cheltuiala proprie, inclusiv transportul. 

 LIVRARE PRODUSE 
Produsele vor fi livrate (transportate si descarcate) la sediul achizitorului. 
Documentele care insotesc produsele la livrare sunt: avizul de expeditie, certificatul de calitate/de garantie 
semnat si stampilat de producator. 
Livrarea se va face pe baza de comanda scrisa, in termen de 2 luni de la data comenzii. 

 GARANTIE PRODUSE 
Furnizorul are obligatia sa garanteze ca produsele furnizate sunt noi, nefolosite. 
Termenul de garantie acordat produselor de catre furnizor/proucator sunt cele prevazute de legislatia in vigoare si 
minim 24 de luni. 
Orice problema aparuta in perioada de garantie a produselor, referitoare la calitatea produselor furnizate, va fi 
comunicata furnizorului, prin notificare scrisa, iar acesta are obligatia de a inlocui produsul in maxim 3 zile, fara costuri 
suplimentare pentru achizitor. 
Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa inlocuiasca produsul in perioada convenita, achizitorul are 
dreptul de a pretinde plata de daune-interese conform legislatiei in vigoare si contractului insusit de  ofertant. 
Recomandari: 

1. Ofertantul va prezenta fise tehnice ale produselor ofertate care sa demonstreze indeplinirea caracteristicilor 
minime solicitate in caietul de sarcini. 

2. Ofertantul va completa formularele necesare si va prezenta un certificat constatator emis de ORC din 
care sa rezulte ca este autorizat sa comercializeze produsele. 
 

Intocmit,         
Responsabil Achizitii 
Ing.Hulpe Ovidiu 
 




