Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi UNIVERSITARA
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ NAPOCA
Titlul subproiectului: Școală de vară pentru creșterea accesului la învățământ terțiar în domeniul electric
prin motivarea elevilor de liceu aflați în situații de risc – ELECTROSUMMER, cod proiect I/PV/07
Acord de grant nr. 15/SGU/PV/I/11.07.2017
Cluj-Napoca, 26.06.2019

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
pentru achiziția de bunuri
Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:
1.

Beneficiarul UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ NAPOCA a primit un grant de la Ministerul
Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul
Schemei de Granturi pentru universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar –
ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a
fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta
dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:
Nr. crt
1.

Denumire produs
Kit prim ajutor format din:
Trunchi CPR cu unitate control (1buc),
stetoscop (2 buc.), tensiometru electronic de
brat (1 buc.), trusa prim-ajutor (2 buc.), trusa
prim-ajutor arsuri (2 buc.), manusi examinare
(5 x cutie/100 manusi)

U.M.
set

Cantitate
1

2.

Ofertanţii vor depune o singură ofertă care să includă toate produsele cerute mai sus.

3.

Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi
condiţiile de livrare precizate și va fi trimisă la:
Adresa: str. C. Daicoviciu, nr. 15, sala 441
Telefon: 0745301093
E-mail: stefan.cirstea@enm.utcluj.ro
Persoană de contact: Stefan CIRSTEA – Responsabil achizitii

4.

Se acceptă oferte transmise în original sau prin E-mail.

5.

Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este:
04.07.2019, ora 12:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

6.

Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă şi preţul pentru ambalare, transport şi orice alte
costuri necesare livrării produsului la următoarea destinatie: Cluj-Napoca, str. C. Daicoviciu, nr.
15, sala 441. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

7.

Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la data
limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus.

8.

Calificarea ofertantului Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de
Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să
rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate.

9.

Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc
cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care
îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preţ total evaluat, fără
TVA.

10.

Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitații de Participare şi să menţionaţi dacă
urmează să depuneţi o ofertă sau nu.
RESPONSABIL ACHIZITII PROIECT
Stefan CIRSTEA

Anexa
Termeni şi Condiţii de Livrare*1
Achiziția de bunuri – Kit prim ajutor
Proiect: Școală de vară pentru creșterea accesului la învățământ terțiar în domeniul electric prin
motivarea elevilor de liceu aflați în situații de risc – ELECTROSUMMER, cod proiect I/PV/07
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ NAPOCA
Ofertant: ____________________
1.

Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]
Nr. crt.

Denumirea produselor

Cant.

(1)

(2)

(3)

Preț
unitar
(4)

Valoare
Totală fără
TVA
(5=3*4)

TVA
(6=5* %TVA)

Valoare totală
cu TVA
(7=5+6)

TOTAL
2.

Preţ fix: Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării
contractului.

3.

Grafic de livrare: Livrarea se efectuează în cel mult _______ săptămâni de la semnarea
Contractului/ Notei de Comanda, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a
se completa de către Ofertant]

Nr. crt.

Denumirea produselor

Cant.

Termene de livrare

4.
Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală
indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform Graficului de livrare.
5.
Garanţie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 1 an de la data
livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.
6.

Instrucţiuni de ambalare:
Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor
în timpul transportului către destinaţia finală.

1

Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește
furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).
Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B - şi îl returnează Beneficiarului semnat,
dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.

7.
Specificaţii Tehnice:
(de inserat specificațiile tehnice ale bunurilor):
A. Specificații tehnice solicitate
Kit prim ajutor
Include: Trunchi CPR cu unitate control (1buc),
stetoscop (2 buc.), tensiometru electronic de brat
(1 buc.), trusa prim-ajutor (2 buc.), trusa primajutor arsuri (2 buc.), manusi examinare (5 x
cutie/100 manusi)
Specificatii TRUNCHI CPR CU UNITATE CONTROL:
• Simulare cai aeriene deschise
• Compresie piept cu indicator luminos
pentru operatiune corecta
• Sunet pentru indicarea corecta a
intensitatii compresiei + indator luminos
verde
• Alarma pentru compresie gresita +
indicator luminos rosu
• Respiratie artificiala – cu indicator
luminos de corectitudine
• Indicator pentru deschiderea corecta a
cailor aeriene
• Examinare pupila: midriaza si mioza
• Examinare puls carotidian
• Alimentare 220V
Specificații STETOSCOP:
• membrane speciale pentru auscultare
perfecta
• diametru Ø 48 mm cu inel siliconic pe
margine non-frig
• clopot cu diametrul de Ø 36 mm
• lungime 77 cm
• se va livra cu o pereche de olive rezerva și
o membrană de înlocuire
Specificații TENSIOMETRU ELECTRONIC DE BRAT:
• Bluetooth ® 4.0 pentru transferul
valorilor masurate catre smartphone
• mod avansat de detectare a aritmiei
(include fibrilatie arteriala si extraistole)
• 1 canal de EKG pentru inregistrarea
ritmului inimii

B. Specificații tehnice ofertate
[a se completa de către Ofertant]
Marca / modelul produsului
Descriere generală

Detaliile specifice şi standardele tehnice ale
produsului ofertat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

masurare complet automata a tensiunii si
a pulsului la nivelul bratului
interfata pc/cablu USB inclus
calcularea detaliata a valorilor medii
buton start/stop iluminat
2 x 60 de spatii de memorare
manseta pentru o circumferinta a
bratului de 22-42 cm
oprire automata
mesaj in cazul utilizarii eronate
indicator pentru schimbarea bateriei
geanta de depozitare

Specificații TRUSA PRIM-AJUTOR:
Dimensiuni: Inaltime: 35,5 cm, Latime: 24 cm,
Adancime: 12,5 cm
Continut minim trusa prim ajutor:
• Foarfece cu varfuri boante – 1 bucata
• Dispozitiv respiratie gura-gura – 1
bucata
• Pipa Guedel marimea 4 – 1 bucata
• Pipa Guedel marimea 10 – 1 bucata
• Deschizator gura – 1 bucata
• Garou elastic – 1 bucata
• Atele din material plastic – 2 bucati
• Leucoplast 5 cm/3 m – 1 rola
• Leucoplast 2.5 cm /2.5 m -1 rola
• Pansament individual 2/6 cm – 10
bucati
• Pansament cu rivanol 6/10 cm – 5
bucati
• Pansaplast (plasture) 6/50 cm – 1
bucata
• Fasa tifon 5 cm/ 4m – 5 bucati
• Fasa tifon 10 cm/ 5 m – 3 bucati
• Bandaj triunghiular l=80 mm – 2 bucati
• Vata hidrofila sterile 50 g – 2 bucati
• Mănuși de examinare – 4 perechi
• Comprese sterile 10/8 cm x 10 buc – 10
pachete
• Alcool sanitar 200ml - 1 bucata
• Alcool iodat 200ml - 1 bucata
• Rivanol solutie 200ml - 1 bucata
• Apa oxigenata 85ml – 1 flacon

•
•
•

Batiste hârtie dezinfectante – 10 bucati
Ace siguranta – 12 bucati
Pahare unica folosinta – 5 bucati

Specificații TRUSA PRIM-AJUTOR ARSURI:
Dimensiuni: Inaltime: 32 cm, Latime: 22 cm,
Adancime: 8 cm
Continut minim trusa:
• Gel pentru arsuri - 3 bucati.
• Comprese sterile pentru ochi - 2 bucati.
• Comprese sterile tifon 10x10 cm /
25/plic - 2 bucati.
• Pense plastic varf ascutit 13 cm, sterile 2 bucati.
• Bandaj triunghiular PPSB - 1 bucata.
• Comprese sterile PPSB cu margini
adezive 10x8 cm - 1 bucata.
• Leucoplast netesut 2,5x5 - 1 bucata.
• Solutie sterila pentru ochi NaCl 0,9%,
250 ml - 1 bucata.
• Spuma pentru arsuri - 1 bucata.
• Fasa tifon sterila, 10x12 cm - 2 bucati.
• Comprese TNT sterlile, 30 gsm, 40x60
cm - 1 bucata.
Specificații MĂNUȘI EXAMINARE:
• Mănuși examinare latex nepudrate
marime S (1 cutie), M (2 cutii), L (2 cutii)
• Albe sau colorate
• Ambidextre
• Microtexturate
Garantie: minim 12 luni pentru echipamente

NUMELE OFERTANTULUI_____________________
Semnătură autorizată___________________________
Locul:
Data:

Parametrii de Funcţionare ai produsului
ofertat

