MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
DEPARTAMENTUL DE EVIDENŢĂ PATRIMONIU, ACHIZIŢII ŞI MONITORIZARE INVESTIŢII

CAIET DE SARCINI
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul
cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant oferta tehnico-financiară.
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 inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini atrage
descalificarea ofertantului.
Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca
de fabrica sau de comert, un brevet de 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”.
Specificaţii tehnice:
Nr.crt

Denumire produs

1

Megafon
- prevazut cu microfon integrat si control de volum
- dispune de comutator pentru selectie sirena/voce
- putere maxima: 20 – 35W
- greutate:1 – 1,5 kg
- prevazut cu maner si curea
- dimensiuni aproximative: diam.200 X 340mm
- distanta acoperita: 500 - 800m
- alimentare cu baterii
Trusa medicala de prim ajutor
- detasabila, de tip geanta, permite desprinderea cu
usurinta a trusei sanitare din suportul de perete si
transportarea acesteia pana la locul accidentului
- perioada de valabilitate de 24 luni
- cutia si continutul trusei sanitare pentru acordarea
primului ajutor medical sa respecte prevederile Ordinului
Ministrului Sanatatii si Familiei nr. 427/2002

2.

Componenta:
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buc

23

buc

Leucoplast 5 cm / 3 m - 1 rola
Alcool sanitar - 200 ml
Comprese sterile 10 cm / 8 cm x 10 buc - 10 pachete
Fesi tifon mari 10 cm / 5 m - 3 buc
Fesi tifon mici 5 cm / 4 m - 5 buc
Alcool iodat - 200 ml
Pansaplast (plasture) 6 cm / 50 cm - 1 buc
Bandaj triunghiular l=80 mm - 2 buc
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Pansament cu rivanol 6 cm / 10 cm - 5 buc
Pansament individual 2 cm / 6 cm - 10 buc
Vata hidrofila sterila, pachet A 50g - 2 pachete
Leucoplast 2,5 cm / 2,5 m - 1 rola
Manusi de examinare - 4 perechi
Atele din material plastic - 2 seturi
Garou elastic 50 cm - 1 buc
Rivanol solutie 1% - 200 ml
Perogen - 1 flacon
Batiste de hartie cu solutie dezinfectanta - 10 buc
Ace siguranta - 12 buc
Deschizator de gura din material plastic - 1 buc
Pahare de unica folosinta - 5 buc
Caiet a 50 de pagini - 1 buc
Pipa Guedel marimea 10 -1 buc
Pipa Guedel marimea 4 - 1 buc
Dispozitiv de respiratie gura la gura - 1 buc
Foarfece cu varfuri boante - 1 buc
Creion - 1 buc
Brosura cu instructiuni de prim ajutor - 1 buc
Suport fixare perete - 1 buc.

Termen de livrare:
Furnizorul se obligă să livreze şi să descarce produsele la adresa indicată de către achizitor, în termen de
10 zile lucrătoare de la primirea comenzii din partea achizitorului.
Recepţionarea produselor:
Recepţia produselor, la adresa indicata de achizitor, se face prin verificarea corespondenţei dintre
specificaţiile din factura fiscală şi specificaţiile din caietul de sarcini, de către reprezentantul achizitorului
în prezenţa reprezentantului furnizorului. Produsele care nu corespund solicitarilor din prezentul caiet de
sarcini vor fi inlocuite cu produse corespunzatoare pe cheltuiala furnizorului.
Alte condiţii:
Termenul de plata este de 30 zile de la emiterea facturii si semnarea, fără obiecţiuni, de către Comisia de
recepţie, a notei de recepţie şi constatare diferenţe, pe baza facturii fiscale care însoţeşte marfa, emise de
furnizor.
Plata se va face în lei cu O.P. prin Trezorerie.

Serviciu Achizitii Publice,
Ing. Monica Brihan – Sef Serviciu

Serviciu Achizitii Publice,
Lucia Draghia
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