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Aprobat,
Manager
Conf. dr. Catalin Codreanu
CAIET DE SARCINI
pentru achiziţia unei AMBULANTE prin Programul RABLA

CAIETUL DE SARCINI face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si
prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre
fiecare ofertant, propunerea tehnica. Contine in mod obligatoriu , specificatii tehnice.
Achizitia se va face cu respectarea legislatiei referitoare la achizitiile publice si a Ordinului
Ministrului Mediului privind Programul de stimulare a innoirii parcului auto national (Rabla
2017)- persoane juridice.
SCOPUL ORGANIZARII ACHIZITIEI :
ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE pentru: AMBULANTA tip A1 prin
Programul RABLA, pentru dotarea spitalului. Unitatea noastra a obtinut validarea de la AFM
prin RABLA.
Valoare estimativa: 121.848 ron (fara TVA) , contravaloarea primei de casare este
inclusa in valoarea estimata
Cantitate: 1 buc.
CONDITII MINIME OBLIGATORII
- Ofertantul trebuie sa fie validat de AFM
- Ofertantul are obligaţia de a garanta că produsul furnizat prin contract este nou, nefolosit şi
încorporează toate îmbunătăţirile tehnice recente. Anul de fabricatie sa fie 2017. Se solicită
confirmarea din partea ofertantului.

- Ofertantul se obliga sa livreze ambulanta cu omologare RAR- carte de identitate pe care se
specifica tipul autoturismului
- produsul ofertat va avea „crash test” pentru echipare, executat conform SREN 1789/2004,
pct 4.5.9 si conform Directivei 70/156/CEE
- Ofertantul trebuie să menţioneze explicit denumirea produsului ofertat, modelul, codul, firma
producătoare, originea si sa prezinte pliante, fotografii, etc.
- Ofertantul trebuie să stabilească componenţa produsului pe care îl oferă, pentru a
corespunde tuturor cerinţelor din prezentul CAIET DE SARCINI. Componenţa produsului trebuie
să asigure funcţionarea la parametrii solicitaţi si cerintele de omologare fără a necesita alte
achiziţii.
- Livrarea se va face de către furnizor la sediul Autorităţii contractante
SPECIFICATII TEHNICE
Model/tip:
Nume producator/tara
DESCRIERE
I.Echipaj transport Sanitar ne-asistat – Ambulanta tip A1
Numar de locuri: min 3+1 (pacient)
- In cabina:min. 2 locuri (sofer+pasager)
- In celula sanitara: 1 loc pentru asistent si un loc
pentru pacient pe targa
II . Caracteristici tehnice si de performanta:
Capacitate cilindrica: minim 1461cmc
Norma de poluare: min. Euro 6
Combustibil: Motorina/benzina
Tractiune: min.fata
Putere: min.75 CP
Transmisie: min. manuala
Sistem de franare: hidraulic, dublu circuit fata/spate
Servodirectie hidraulica – asistata electronic
Climatizare: min. aer conditionat
Airbag : minim pentru sofer si pasager
Inchidere centralizata , cu telecomanda pe cheie
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OBSERVATII

Geamuri electrice
Doua seturi de anvelope, un set de anvelope de iarna
(M+S) si un set de anvelope de vara. Nu se admit anvelope
mixte. Anvelopele oferite trebuie sa fie noi, an de fabricatie
2017.
Roata de rezerva
Oglinzi retrovizoare laterale
Culoare alba
Sistem de avertizare vizuala si acustica compus din:
-

Sirena
Girofar

Cric, cheie roti, stingator, trusa medicala, 2 triunghiuri
reflectorizante
Covorase din cauciuc, locuri fata
Celula sanitara:
-Numar usi: una sau doua usi spate si una laterala pentru
acces asistent;
-tubulatura pentru aer conditionat
- executata din material lavabile si dezinfectabile
-separata de cabina sofer/pasager printr-un panou
despartitor, prevazut cu geam culisant
-pe peretii celulei sanitare vor exista diverse dulapuri pentru
materiale sanitare si altele.
-instalatie electrica formata din tablou general, iluminat
interior minim 120 lux, min. 3 prize de 12 V.
- asigurarea ventilatiei in celula sanitara
Inscriptionare conform EN-1789 cu materiale reflectorizante
Echipamente medicale si materiale cu care va fi dotata
ambulanta – cerinte minimale
- Targa transport pacient cu sistem de rulare pe podea, tren
escamotabil, mecanism de blocare a targii in timpul mersului
si centura de siguranta pentru imobilizarea pacientului in
timpul transportului.
-Oxigen stationar – 2 buc. butelii oxigen de 10 l, fixate pe un
suport si protejate de exterior, umidificator, robinet de reglare
si masca cu tub; conexiune rapida si debit cu capacitate
maxima de cel putin 15 l/min
- Oxigen portabil- 1buc. butelie de 5 l, dotata cu reductor de
presiune cu manometru, debitmetru, umidificator si masca
de oxigen cu tub conector; conexiune rapida si debit cu
capacitate maxima de cel putin 15 l/min
- Balon ventilatie adult cu masca si rezervor suplimentar

oxygen
-Masca de insuflatie
-Aspirator portabil electric reincarcabil cu rezervor min 1l.
-saltea de transfer – 1 buc
-Sistem de incalzire cabina medicala
-Suport/sistem agatare perfuzii
-Stetoscop, tensiometru si lampa pentru examinarea
pupilelor
III. CONDITII DE GARANTIE SI SERVICE
Garantia producatorului : min. 3 ani de la data livrarii
catre beneficiar. Garantia se va acorda pentru autovehicul,
in totalitate, indiferent de garantia componentelor si
subansamblurilor.
Garantia celulei sanitare : min. 2 ani
Termenul de constatare a defectiunilor survenite in perioada
de garantie va fi de maxim 48 de ore de la data solicitarii
Termenul de interventie, reparare a defectiunii si predarea
catre beneficiar nu va depasi 7 zile lucratoare de la
sesizarea achizitorului. Prin interventia de reparare,
autovehiculul va fi readus in starea initiala.
In perioada de garantie, constatarile, lucrarile de reparatii si
inlocuirea pieselor defecte este gratuita, iar perioada de
garantie se va prelungi cu perioada de nefunctionare
cauzata de defectiunile aparute
IV. CONDITII DE POST GARANTIE SI SERVICE
Durata normata de viata: minim 12 ani
Ofertantul trebuie sa asigure posibilitatea furnizarii de piese
de schimb pe o perioada de cel putin 8 ani
V. SCOLARIZARE
Personal medical utilizator
VI. LIVRARE SI TRANSPORT
Gratuita la sediul beneficiarului
Materialele sanitare vor fi asigurate de catre beneficiar

CONDIŢII DE LIVRARE:
(1) Produsul va fi livrat la sediul beneficiarului conform contractului care se va incheia
şi termenul comercial stabilit.
Transportul la beneficiar se realizează pe cheltuiala furnizorului.
Produsul va fi însoţit în mod obligatoriu de următoarele documente:
factură fiscală în original;
manual de utilizare a autovehiculului, in limba romana
avizul de expediţie în original (când este cazul);
carnet de garantie
Certificat de conformitate;
Fise de intretinere
Carte de identitate a autovehiculului, tiplata RAR
Autorizatie de circulatie provizorie +asigurare RCA pe o perioada de valabilitate
a numerelor provizorii
(3) În certificatele de garanţie se vor menţiona obligatoriu termenele de garanţie.
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TERMEN DE LIVRARE: nu mai tarziu de data maxima de derulare a Programului RABLA
2017.
V. MODALITĂŢI DE PLATĂ:
(1) Plata se va face din cont IBAN RO54TREZ24F660601710102X deschis la
Trezoreria Sector 2 Bucuresti, prin ordin de plata în baza facturii emise de furnizor, în termen
de maxim 60 zile de la recepţia produselor si inregistrarea facturii la secretariatul
achizitorului, numai în contul deschis de furnizor la Trezoreria Statului;
MODUL DE RECEPŢIE:
1.Livrarea produsului se va face obligatoriu in prezenta reprezentantului desemnat al
achizitorului;
2.La sediul beneficiarului, înainte de introducerea produsului în depozit se va executa
recepţia cantitativă şi calitativă de către o comisie numită de autoritatea contractanta cu
respectarea legislatiei in vigoare. Comisia va verifica produsul livrat din punct de vedere al
respectării cerinţelor de calitate specificate de furnizor în oferta depusă şi va semna
documentele fiscale de însoţire care atestă recepţia;
1. În cazul în care produsul nu corespunde calitativ, autoritatea contractanta va întocmi un
act de refuz pe care îl va înmâna delegatului furnizorului. În acest caz furnizorul se obligă să
înlocuiască produsul neconform şi să il livreze în termen de maxim 10 zile de la constatarea
deficienţelor;
2. În cazul în care furnizorul nu va înlocui produsul neconform in maximum 10 zile,
autoritatea contractanta va putea aplica prevederile contractuale privind rezilierea
contractului.
ALTE PRECIZĂRI:
1.Expedierea se va face de către furnizor pe cheltuiala acestuia, cu suportarea
cheltuielilor de transport.

2.Furnizorul va respecta obligatoriu toate obligaţiile legale în vigoare la nivel naţional şi
local referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii. În oferta depusă ofertantul va
specifica obligatoriu că la derularea contractului pe care se angajează să-l contracteze va
respecta obligatoriu aceste condiţii.
3. Propunerea tehnică se va întocmi in concordanta cu specificaţiile tehnice solicitate si
detaliate pe capitole conform prevederilor din prezentul caiet de sarcini.
4. Toate conditiile si caracteristicile listate in “Caietul de sarcini”, sunt obligatorii si
eliminatorii.
5. Agentii economici ofertanti vor bifa in tabel varianta corespunzatoare caracteristicii
tehnice a ofertei proprii, iar la rubrica observatii vor preciza in detaliu motivatia acesteia cu
trimitere clara la un document tehnic.

ÎNTOCMIT,
ing. Anda Stefanescu

