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specificații tehnice:
- 3 buc. paturi de consultații sau paturi de masaj (cu saltea îmbrăcată în
piele ecologică);Patul de consultație trebuie să aibă picioarele drepte prevăzute cu
pufere antiderapante, iar cadrul să fie realizat din structură metalică, vopsită în
câmp electrostatic; salteaua trebuie să fie capitonată cu poliuretan flexibil și
acoperită cu piele ecologică; spătarul trebuie să fie reglabil în orice poziție 0-45”;
dimensiune (LxlxH) 1800x600x650 mm;
- 3 buc. dulapuri pentru depozitat medicamente și materiale sanitare din PAL
dublu melaminat cu 4 uși, căntuit cu abs de 0,4 și 22 mm, cu spatele din PFL de 4
mm. În partea de jos are 2 uși din pal cu balamale Blum, mânere metalice
rezistente și încuietoare. La partea superioară este prevăzută cu 2 uși de sticlă clară
de 4mm, cu balamale de sticlă, mânere metalice și încuietoare dublă de sticlă.
Dulapul se sprijină pe 4 picioare metalice H 100 cromate; dimensiune (LxlxH)
750x400x1800 mm
- 3 buc. tărgi lopată dotate cu 3 centuri de fixare, care se prind în catarame
cu închidere rapidă; lungime reglabilă, ușor de transportat în ambulanțe, cadru
metalic;
- 3 buc. defibrilatoare semiautomate Lifepack 1000 – dispozitivul
folosește o formă de undă crescătoare adaptiv bifazică trunchiată exponențial, cu
impedanța compensată prin voltaj și durată, display grafic pentru afișare
instrucțiuni, energie maximă livrată 360J, rezistență sporită la șocuri și umezeală,
grad ridicat de protecție la umezeală și praf IP55 (cu bateria și electrozii instalați),
temperatura de operare – între o și 50 grade. ;
- 3 buc. aspiratoare de secreții – prevăzute cu un sistem de vas pentru
secreții ce poate fi utilizat împreună cu pungi de unică folosință;
- 3 buc. rucsac de prim ajutor echipat cu borsete pentru medicație, kit de
resuscitare siliconic pentru adult și copil, tensiometru manual și glucometru.
PREZENTAREA OFERTELOR
- oferta financiară se va prezenta în prețuri unitare și la valoarea totală, inclusiv
taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidențiat distinct pentru fiecare produs.
- costurile legate de transport, aprovizionare, manipulare, cheltuieli directe si
indirecte, taxe, impozite considerate obligații legale ale furnizorului, profitul,
inclusiv montarea, se vor regăsi în prețul unitar fără TVA a produselor.
- prețul de achiziție al echipamentelor medicale este ferm.
- furnizorul trebuie să facă dovada deținerii capacității tehnice și profesionale,
conform datelor înscrise în certificatul constatator eliberat de O.N.R.C..
DURATA COMENZII
- Durata comenzii va fi de 30 zile calendaristice de la data semnării acesteia.
RECEPȚIA PRODUSELOR
- recepția cantitativă, calitativă a produselor se va face pe baza proceselor verbale
de recepție.
- produsele achiziționate vor fi însoțite, în mod obligatoriu de certificat de calitate.
MODALITĂȚI DE PLATĂ
- decontarea se va face pe baza proceselor verbale de recepție, a situațiilor de
plată și a facturilor emise de furnizor.
- facturile vor fi decontate în maxim 30 de zile, de la data acceptării și înregistrării
la sediul beneficiarului în funcție de disponibilitățile bugetare.

- furnizorul este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile
de plată, facturi și se obligă să restituie sumele încasate necuvenit și foloase
realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare în urma controalelor efectuate de
organele abilitate (CFI; CFP; CURTEA DE CONTURI).

