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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: Spitalul de Pneumoftizioiogie Sibiu CIF: 4240650 
Adresa: Strada Aleea Filozofilor, Nr. 3-5 Tara: Romania
Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL): http://www.spital-tbc.ro 
Tel: +40 0269210979 Fax: +40 0269230212 E-mail: spitaltbcsb@gmail.com Punct(e) de 
contact: Cristina Tuicu in atentia:: Cristina Tuicu Adresa profilului cumpărătorului (URL): 
http://www.spital-tbc.ro

ANUNŢ

Denumire contract:
Uscator rufe profesional

Data limita depunere oferta: 
03.05.2018 15:00

Tip anunţ: 
Cumpărări 

directe

Tip
contract:
Furnizare

Cod si denumire CPV:
39713210-8 - Maşini de spalat si uscat rufe 

(Rev.2)

Valoare
estimata:
16.500,00

RON

Descriere contract: _____
Se va achiziţiona un Uscator rufe profesional conform caietului de sarcini si documentaţiei de atrib 
uire

Condiţii referitoare la contract:
Conform caietului de sarcini si documentaţiei de atribuire .op maxim 60 zile 

Condiţii de participare:
Conform caietului de sarcini si documentaţiei de atribuire 

Criterii de atribuire;
Preţul cel mai scăzut al ofertelor care îndeplinesc caracteristicile tehnice .

Informaţii suplimentare: ___  ____________ _____________________ ___ _________________
Ofertele se vor depune la Registratura Spitalului de Pneumoftizioiogie Sibiu,Aleea Filozofilor nr 3-5, 
pana la data de 03,05,18 ora 15,00.Documentaţia de atribuire se poate obţine de pe site-ul instituti 
ei la adresa www.spital-tbc.ro.Pentru alte informaţii sunaţi la biroul achiziţii 0269230212.
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CONSILIUL
JUDEŢEAN

SIBIU SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE

SIBIU

Str. Aleea Filozofilor Nr. 3-5 
Sibiu - România 
C.f.F.: 4240650 

Tel.;+40 269 210 979
Fax: +40 269 230 212 

spî!aftk;sb'S.gma3.coîE

Biroul Achiziţii, Aprovizionare, Tehnic şi PSI 
Nr. 2146 /17.04.2018

Invitaţie achiziţie

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu. în calitate de autoritate contractantă, intenţionează să 
achiziţioneze un Uscator rufe profesional

In acest context, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne transmite oferta dumneavoastră, care trebuie 
sa conţină cel puţin următoarele elemente ; u

1. Scrisoare de înaintare din care să rezulte procedura pentru care se transmite oferta ( formular n r .l)
2. Datele de contact ale operatorului economic ( adresa, număr de înregistrare la Registrul Comerţului, 

CUI, cont trezorerie, nr.de telefon, adresa de e-mail validă ), precum si datele de contact ale 
persoanei desemnate să se ocupe de derularea contractului ( Formular nr.2 )

3. Preţul unitar al produselor, cât si preţul total ( lei, iară TVA)
4. Perioada de valabilitate a ofertei -  minim 45 zile
5. Perioada de livrare a produsului -  maxim 45 zile de la semnarea contractului
6. Descrierea detaliată conform cerinţelor solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul caietului 

de sarcini

Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut.

Evaluarea ofertelor se va realiza de către comisia de evaluare formată din minim 3 persoane din 
cadrul autorităţii contractante. Comisia de evaluare va verifica corespondenţa ofertei tehnice cu cerinţele 
solicitate în cadrul caietului de sarcini şi în urma evaluării ofertelor financiare, va întocmi un clasament 
pe baza caruia se va stabili oferta câştigătoare .

Ofertele care nu prezintă o descriere detaliată a caietului de sarcini, conform cerinţelor caietului 
de sarcini, vor fi declarate neconforme.

Valorile care se vor compara în scopul întocmirii clasamentului sunt valori ofertate în lei, fără 
TVA, aferente produselor solicitate.

Ofertele depuse de către operatorii economici trebuie să fie datate, semnate şi parafate.

Este obligatoriu ca operatorul economic desemnat câştigător să fie înscris în Sistemul 
Electronic de Achiziţii Publice (SEAP www.sicap-prod.e-licitatie.ro).

Serviciile şi produsele care fac obiectul achiziţiei se vor achiziţiona din catalogul electronic 
SEAP, de la operatorul desemnat câştigător.

http://www.sicap-prod.e-licitatie.ro


La primirea comunicării din partea autorităţii contractante că oferta lui a fost declarată 
câştigătoare, operatorul economic desemnat câştigător trebuie să-şi publice oferta în catalogul 
electronic.

Comunicarea dintre operatorii economici care îşi depun ofertele şi autoritatea contractantă se va 
realiza prin e-mail, prin urmare, fiecare operator economic va indica în cadrul formularului nr.2 o adresa 
de e-mail validă.

Dacă operatorul economic nu îşi publică oferta în catalogul electronic -  SEAP, oferta sa va fi 
respinsă şi se va declara câştigător ofertantul aflat pe locul 2.

Data limită pentru transmiterea ofertelor va fi data de 03.05.2017 ora 15.00, la sediul Spitatului 
de Pneumoftiziologie Sibiu, Aleea Filozofilor nr.3-5 Sibiu, tel. 0269/210979

Persoana de contact pentru aceasta achiziţie este dna Ec Ţuicu Cristina si d-nul Ing Mihai Florin, 
telefon 0269/210979 interior 104, e-mail: spitaltbcsb@gmail.com

în speranţa unei bune colaborări, vă mulţumim pentru operativitate.

Şef Birou Achiziţii 
Ec.Ţuicu Cristina

R

Responsabil Tehnic 
Ing.Mihai Florin
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Str, Aleea Filozofilor Nr. 3-5 
Sibiu * România 
GIF.: 424065C 

Tei.:+40 269 210 979 
Fax:+40 269 230 212 

spitahbcsbggmaiLcom
Nr. înregistrare:2144 Data: 17.04.2018

CONSSiliUL
JUDEJEAN

SIBIU SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE 

SIBIU

"ACHIZIŢIONAREA UNUI USCĂTOR RUFE INDUSTRIAL”

Cod CPV -

CAIETUL 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. Conţine în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Acestea definesc, după 

caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, 

dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, ambalare etichetare, marcare, condiţiile pentru 

certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.

Termene şi condiţii de livrare:

Onorarea comenzii se va efectua în termen de maxim 45 zile de la transmiterea acesteia; 
Livrarea produselor va fi însoţită de certificate de garanţie şi documente de certificare a 
calităţii.

Termen de valabilitate a produsului:

- Garanţia produsului: 2 ani de la punerea în funcţiune şi instruirea personalului

- Timpul maxim de intervenţie în perioada de garanţie: max. 24 ore de la solicitarea scrisă din 
partea autorităţii contractante.

Obiectul prezentului contract de achiziţie publică îi constituie achiziţia de 1 bucată -  Uscător rufe 

industrial

1



Criteriul de atribuire a contractului este preţul cel mai scăzut.

Constituie cerinţa minimă obligatorie specificaţiile tehnice prevăzute în caietul de sarcini. Orice 

ofertă care va fi inferioară specificaţiilor tehnice din caietul de sarcini va fi descalificată.

Oferta va fi exprimată în lei, incluzând preţui de livrare, transport, instalare şi punere în funcţiune, 

instruirea personalului şi service -  ul acordat pe o perioadă de minim 24 luni a produsului, la sediul 

beneficiarului.

Valabilitatea ofertei: 45 de zile

Termen de livrare: maximum 45 zile de la emiterea comenzii.

Perioada de garanţie: 2 ani de la data recepţiei produselor , punerea în funcţiune şi instruirea 

personalului.

Ofertanţii vor prezenta următoarele documente, standarde de asigurare a calităţii:

Certificare IS09001:2015 sau echivalent pentru furnizor;

Recepţia se va efectua la destinaţia finală, respectiv Spitalul de Pneumoftizioiogie Sibiu , str. 

Aleea Filozofilor nr. 3-5, spălătoria unităţii.

Ofertanţii vor prezenta documente prin care să confirme că au capacitatea tehnică de a asigura 

service-ul pentru perioada de garanţie a produsului/sau lista Unităţilor Service agreate de 

producător.

Dacă produsul sau componentele inspectate nu corespund specificaţiilor, autoritatea contractantă 

are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului, de a înlocui 

produsul sau componentele refuzate.

Furnizorul are obligaţia de a livra, instala şi a pune în funcţiune, de a instrui personalul unităţii şi 

de a asigura service-ul la sediul beneficiarului pentru uscatorul de rufe, în termenul de livrare 

solicitat.

Perioada de garanţie a produselor începe cu data punerii în funcţiune a produsului, respectiv data 

semnării procesului verbal de punere în funcţiune.

Autoritatea contractantă are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau 

reclamaţie ce apare în legătură cu această garanţie.

La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a 

înlocui produsul, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele necorespunzătoare, beneficiază 

de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii produsului.

Timpul maxim de intervenţie: 24 ore de la solicitarea scrisă sau telefonică la sediul beneficiarului. 

Produsele vor fi însoţite de certificate de origine, certificate de calitate şi conformitate, certificate 

de garanţie şi manual de utilizare în limba română.
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Specificaţii tehnice -  USCĂTOR INDUSTRIAL DE RUFE :

- Nivel de zgomot scăzut < 70 dB 

Cuva reversibila din otel inox

Sistem de control si reglare a umidităţii reziduale

Display mare pentru o selectare uşoara a programului dorit

Programator uşor de utilizat, intuitive

Programe de uscare optimizate

Program service pentru ajustarea parametrilor

Capacitate 15-20 kg

încălzire electrica

Alimentare 380-415 V 3N

- Putere 13-20 KW

- Frecventa 50-60 hz 

Greutate 150-200 kg

Usa incarcare de dimensiuni mari 0550-600 mm

Caracteristicile cerute prin prezentul caiet de sarcini sunt minimale. Lipsa sau prezentarea de 

către ofertant (ofertanţi) a oricărei caracteristici la un nivel inferior cerinţelor solicitate prin 

prezentul caiet de sarcini, duce la descalificarea ofertantului (ofertanţilor) respectiv.

Furnizorul este obligat să asigure piese de schimb pentru cel puţin 10 ani.

îndeplinirea tuturor cerinţelor tehnice este obligatorie pentm ofertanţi.

Sef birou M anagem entul Calităţii 

Veştemean Odeta

Birou Achiziţii 

Ing. M ihai F lorin


