
 1

 

 

 

 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 

pentru atribuirea contractului de dotări medicale 

 

„Modernizarea şi echiparea ambulatoriului din cadrul spitalului clinic municipal Cluj – 

Napoca, în vederea îmbunătăţirii calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă 

medicală” 

SMIS 12285 

 

 

 

 

CLUJ-NAPOCA 

2016 

 

 

 

 

 

 



 2

 

 

 

 

Cuprins 

 

1 Date generale .......................................................................................................... 3 

1.1 Denumirea obiectivului. Amplasamentul. .................................................................. 3 

1.2 Autoritatea contractantă ............................................................................................. 3 

1.3 Contextul achiziției serviciilor. Descrierea necesităților. ........................................... 4 

2 Informații privind proiectul .................................................................................... 4 

2.1 Axa prioritară şi domeniul major de intervenţie ........................................................ 4 

2.2 Obiectivele proiectului. .............................................................................................. 5 

2.3 Descrierea proiectului. ............................................................................................... 5 

2.4 Calendarul activităților ............................................................................................... 7 

2.5 Riscurile proiectului ................................................................................................. 10 

3 Obiectul procedurii de achiziție ............................................................................ 10 

3.1 Scopul contractului de achiziție ............................................................................... 10 

3.2 Obiectul contractului ................................................................................................ 10 

3.3 Modul de prezentare a propunerii tehnice ................................................................ 14 

4 Durata contractului ............................................................................................... 14 

5 Condiții și termene de livrare ............................................................................... 14 

6 Condiții de recepție și montare/instalare .............................................................. 14 

7 Condiții de garanție, post garanție și suport ......................................................... 15 

 



 3

 

 

1 Date generale 

 

Prezentul caiet de sarcini cuprinde specificaţiile tehnice pentru achiziţia publică de furnizare 

de dotări medicale pentru proiectul „Modernizarea şi echiparea ambulatoriului din cadrul 

Spitalului Clinic Municipal Cluj – Napoca, în vederea îmbunătăţirii calităţii infrastructurii 

serviciilor de asistenţă medicală”, cod SMIS 12285. 

 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea 

ofertei şi conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât 

potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică şi oferta financiară in conformitate cu 

necesităţile autorităţii contractante.  

 

Caietul de sarcini face parte integranta din documentația pentru elaborarea și prezentarea 

ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnica de 

către operatorii economici. Produsele solicitate trebuie să îndeplinească condițiile de calitate 

conform specificațiilor cuprinse fișele tehnice. 

 

Ofertele care nu satisfac cerințele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme și 

vor fi respinse. 

 

1.1 Denumirea obiectivului. Amplasamentul. 

Titlul proiectului: „Modernizarea și echiparea ambulatoriului din cadrul spitalului clinic 

municipal Cluj–Napoca, în vederea îmbunătățirii calității infrastructurii serviciilor de 

asistență medicală” 

 

Localizarea proiectului 

Statul:  România  

Regiunea de dezvoltare:  Regiunea de dezvoltare nord-vest  

Judeţul:  Cluj  

Localitatea:  Cluj-Napoca  

Strada Tăbăcarilor nr. 11 

 

1.2 Autoritatea contractantă  

Denumire: Municipiul Cluj-Napoca 

Adresa: Calea Moților nr.3, Cluj-Napoca, județul Cluj 

Telefon: +40- 264 596 030 

Fax: + 40- 264 33 44 00 
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Web: www.primariaclujnapoca.ro 

E-mail: dezvoltare@primariaclujnapoca.ro 

 

 

1.3 Contextul achiziției serviciilor. Descrierea necesităților. 

Municipiul Cluj-Napoca este beneficiarul unui contract de finanţare pentru proiectul 

„Modernizarea şi echiparea ambulatoriului din cadrul spitalului clinic municipal Cluj– 

Napoca, în vederea îmbunătăţirii calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală”, 

cod SMIS 12285, prin Programul Operaţional Regional, Axa 3, Domeniul de intervenţie 3.1. 

Proiectul este confinaţat din fonduri de la bugetul local şi de la bugetul de stat. 

 

Prin proiect se vor achiziţiona 174 echipamente medicale în vederea eficientizării serviciilor 

de sănătate şi oferirii de servicii medicale complexe atât locuitorilor din municipiul Cluj - 

Napoca, cât şi celor din localităţile rurale din împrejurimi: Apahida, Cojocna, Suatu, Caianu, 

Jucu, Palatca, Sic, Bontida, Dabaca, Borsa, Chinteni, Cornesti, Panticeu, Vultureni, Aschileu, 

Sanpaul, Ciurila, Feleacu, Aiton, Tureni, Petreştii de jos, Iclod, Gherla, Mociu, Frata, Ceanu 

Mare.  

 

Modernizarea şi dotarea ambulatoriului cu aparatură modernă de investigații, recuperare şi 

fizioterapie şi chiar de tratament, va muta centrul de greutate al tratamentului din spital, unde 

costurile sunt mari, astfel încât majoritatea cazurilor să fie rezolvate în ambulatoriu, iar 

internările să se facă numai pentru cazurile grave, chirurgicale şi pe cât posibil cât mai 

aproape de ziua intervenției, durata spitalizării reducându-se astfel cu 40%. 

 

Aparatura care se va achiziționa prin proiect constă într-un total de 174 echipamente 

achiziționate, din care: 

 15 sisteme funcționale de consultație/tratament; 

 17 echipamente IT de uz medical; 

 142 echipamente medicale.  

 

 

2 Informații privind proiectul 

2.1 Axa prioritară şi domeniul major de intervenţie 

Proiectul „Modernizarea și echiparea ambulatoriului din cadrul spitalului clinic municipal 

Cluj–Napoca, în vederea îmbunătățirii calității infrastructurii serviciilor de asistență 

medicală”  din Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea 

infrastructurii sociale, Domeniul de intervenţie 3.1 – reabilitarea/modernizarea/echiparea 

infrastructurii serviciilor de sănătate. 

http://www.primariaclujnapoca.ro/
mailto:dezvoltare@primariaclujnapoca.ro
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2.2 Obiectivele proiectului.  

Obiectivul general al proiectului consta in îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor 

de asistenţă medicală din regiunea nord – vest în vederea ridicării acestora la standarde 

europene şi asigurării unui acces egal al cetăţenilor la serviciile de sănătate. 

Indicatorii de impact pentru monitorizarea gradului de îndeplinire a obiectivului general 

sunt următorii: 

 creşterea numărului de ambulatorii de spital modernizate din regiunea de dezvoltare 

nord – vest cu cel puţin 1 până în decembrie 2015; 

 creşterea cu 1 a numărului de proiecte de infrastructură socială implementate până în 

decembrie 2015. 

Obiectivul specific al proiectului: 

 Îmbunătăţirea infrastructurii ambulatoriului din cadrul spitalului clinic municipal Cluj 

– Napoca, în proprietatea municipiului Cluj – Napoca în vederea eficientizării 

serviciilor de sănătate şi asigurării unui înalt nivel de protecţie a sănătăţii umane. 

Indicatorii de realizare corespunzători obiectivului specific al proiectului sunt următorii: 

creşterea numărului de persoane care beneficiază de infrastructura de sănătate 

modernizată/echipată cu  20%, de la 61.763/an (169/zi) în 2008 la 74.115/an în 2017 

(203/zi). 

 

2.3 Descrierea proiectului. 

Prin proiect se vor realiza următoarele: 

 modernizarea ambulatoriului de specialitate din cadrul spitalului clinic municipal Cluj 

- Napoca în vederea oferirii de servicii complexe şi de calitate pacienţilor;  

 echiparea ambulatoriului de specialitate cu aparatură medicală specifică în vederea 

creşterii numărului de pacienţi trataţi în cadrul acestuia; 

 oferirea de servicii de specialitate, la standarde europene. 

 

Rezultatele proiectului: 

 1 ambulatoriu de spital modernizat şi supraetajat: 

 3.014,18 mp (suprafață utilă) de ambulatoriu modernizaţi prin proiect (3.263,21 mp 

suprafață utilă totală), din care: 

 604,91 mp parter (la care de adaugă 249,03 mp ce reprezintă suprafața deja 

modernizată asupra căreia prin prezentul proiect nu se intervine); 

 884,99 mp etaj 1; 

 769,52 mp etaj 2; 

 754,76  mp noi în cadrul etajului 3 - supraetajare; 

 4 cabinete medicale noi: 
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 cabinet nefrologie; 

 cabinet radiologie şi imagistică medicală; 

 cabinet de reumatologie; 

 cabinet analize medicale 

 174 echipamente achiziţionate, din care: 

 15 sisteme funcţionale de consultaţie/tratament; 

 17 echipamente IT de uz medical; 

 142 echipamente medicale. 

 promovarea rezultatelor proiectului până la finalizarea perioadei de implementare 

prin: 

 2 comunicate de presă; 1 conferinţă de presă; 300 de autocolante; 10 afişe; 1 

panou temporar; 1 placă permanentă. 
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2.4 Calendarul activităților  

 

Calendarul activităților derulate în termenul acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului: 

 

Nr. 

Crt.  

(Sub) 

Activitate 

Poziţia / 

persoana 

responsabilă 

cu 

implementarea 

activităţii 

2016 

Ian. Febr. Martie  Aprilie Mai Iunie 

Activităţi derulate după perioada de implementare 

4 

Achiziţia şi 

prestarea 

serviciilor de 

management 

de proiect 

Manager 

Proiect 

Consultant 

      

4.2 

Prestarea 

serviciilor de 

management de 

proiect 

Consultant 

      

5 

Achiziţia şi 

realizarea 

lucrărilor de 

construcţie: 
Responsabil 

Tehnic 

Constructor 

Diriginte de 

Şantier 

      

5.2 

Realizarea 

lucrărilor de 

construcţii 

      

5.3 

Recepţia la 

finalizarea 

lucrărilor 
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6 

Achiziţia şi 

prestarea 

serviciilor de 

dirigenţie  de 

şantier 

Responsabil 

Tehnic  

Consultant 

Diriginte de 

Şantier 

      

6.2 

Prestarea 

serviciilor de 

diriginţie de 

şantier 

      

7 

Achiziţia de 

dotări şi 

aparatură 

medicală: 

Manager 

Proiect 

Responsabil 

Tehnic 

Consultant 

      

            

7.1 

Achiziţia de 

dotări 

Manager 

Proiect 

Responsabil 

Tehnic 

Consultant 

      

7.1.1 
Procedura de 

achiziţie 

      

7.1.2 
Livrarea 

dotărilor 

      

7.2 

Achizitia de 

aparatura 

medicala 

      

7.2.2 

Livrarea şi 

montarea 

aparaturii 

medicale 

      

8 
Publicitatea 

proiectului: 

Manager 

Proiect 

Responsabil 

Tehnic 

Consultant 

Furnizor 

      

8.2 

Conceperea şi 

difuzarea 

materialelor de 

publicitate 
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9 

Monitorizarea, 

evaluarea şi 

auditul 

proiectului 
Manager 

Proiect 

AM POR 

OI POR 

Auditor 

      

9.1 

Monitorizarea 

şi evaluarea 

externă a 

proiectului 

      

9.2 

Monitorizarea 

şi evaluarea 

internă a 

proiectului 

      

9.3 
Auditul 

proiectului 
Manager de 

proiect și 

auditor 

      

9.3.2 
Servicii de 

audit 
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2.5 Riscurile proiectului 

Implementarea proiectului poate fi afectată de următoarele riscuri: 

 Deficiențe de proiectare și modificări de proiectare 

 Depășiri de costuri cauzate de configurația geologică 

 Depășirea costurilor generale de construire 

 Depășirea duratei de construire 

 Lucrări defecte 

 Schimbări legislative 

 Indisponibilitatea finanțării 

 Finanțare suplimentară 

 Forța majora 

  

 

3 Obiectul procedurii de achiziție  

3.1 Scopul contractului de achiziție 

Scopul acestui contract îl reprezintă furnizarea de dotări medicale pentru implementarea 

cu succes a proiectului „Modernizarea și echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului 

Clinic Municipal Cluj – Napoca, în vederea îmbunătățirii calității infrastructurii 

serviciilor de asistență medicală”, conform prevederilor contractului de finanțare. 

Domeniul proiectului: reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de 

sănătate. 

3.2  Obiectul contractului  

Obiectul contractului este constituit de achiziția de dotări medicale în cadrul proiectului 

„Modernizarea și echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj – 

Napoca, în vederea îmbunătățirii calității infrastructurii serviciilor de asistență medicală”. 

Specificațiile tehnice ale dotărilor care fac obiectul contractului de achiziție publică sunt 

prezentate în Fișele tehnice anexate, conform centralizatoarelor de mai jos. Specificațiile 

tehnice sunt obligatorii. 

 

Fișa tehnică 10 

Utilajul, echipamentul tehnologic: 2.4 Ansamblu funcțional consultație/tratament   

Cabinet: 2. Dermatovenerologie 

Dulap-fișier uz medical 

Dulap urgență medicamente 

Masă consultații/tratament ambulatoriu  

Scaun  

Birou medic 

 

Fișa tehnică 19 
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Utilajul, echipamentul tehnologic: 3.9 Ansamblu funcțional consultație/tratament 

Cabinet: 3. Obstetrică - Ginecologie 

Dulap-fișier  uz medical 

Dulap urgență medicamente 

Dulap pentru păstrarea instrumentarului ginecologic 

Canapea consultații ginecologice 

Scaun cu roți fără spătar 

Scaun 

Birou medic 

 

Fișa tehnică 20 

Utilajul, echipamentul tehnologic: 4.1 Ansamblu funcțional consultație/tratament 

Cabinet: 4. Medicina interna 1 

Dulap-fișier  uz medical 

Dulap urgență medicamente 

Masă consultații/tratament ambulatoriu 

Scaun  

Birou medic 

Bicicleta ergonomică simplă pentru testarea holter în efort 

 
Fișa tehnică 26 

Utilajul, echipamentul tehnologic: 5.1 Ansamblu funcțional consultație/tratament 

Cabinet: 5. Medicina interna 2 

Dulap-fișier  uz medical 

Dulap urgență medicamente 

Masă consultații/tratament ambulator + scaun medic consultație 

Scaun cu roți fără spătar 

Birou medic 

 
Fișa tehnică 35 

Utilajul, echipamentul tehnologic: 7.1 Ansamblu funcțional consultație/tratament 

Cabinet: 7. Psihiatrie 

Dulap-fișier uz medical 

Dulap urgență medicamente 

Scaun  

Birou medic 

Canapea consultație pacient 

 

Fișa tehnică 49 

Utilajul, echipamentul tehnologic: 9.1 Ansamblu funcțional consultație/tratament 

Cabinet: 9. Psihologie 

Dulap-fișier uz medical 

Dulap urgență medicamente 

Masă consultații/tratament ambulator  

Scaun  
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Birou medic 

 

Fișa tehnică 100 

Utilajul, echipamentul tehnologic: 14.3 Ansamblu funcțional consultație/tratament 

Cabinet: 14. Endocrinologie 

Dulap-fișier  uz medical 

Dulap urgență medicamente cu sistem de securitate 

Masă consultații tratament chirurgical ambulator  

Scaun  

Birou medic 

 

Fișa tehnică 102 

Utilajul, echipamentul tehnologic: 15.1 Ansamblu funcțional consultație/tratament 

Cabinet: 15. Gastroenterologie 

Dulap-fișier  uz medical 

Dulap urgență medicamente cu sistem de securitate 

Masă consultații tratament chirurgical ambulator  

Scaun  

Birou medic 

 

Fișa tehnică 105 

Utilajul, echipamentul tehnologic: 16.1 Ansamblu funcțional consultație/tratament 

Cabinet: 16. Geriatrie și gerontologie 

Dulap-fișier uz medical 

Dulap urgență medicamente cu sistem de securitate 

Masă consultații tratament chirurgical ambulator  

Scaun  

Birou medic 

 

Fișa tehnică 136 

Utilajul, echipamentul tehnologic: 21.2 Ansamblu funcțional consultație/tratament 

Cabinet: 21. Reumatologie 

Dulap-fișier uz medical 

Dulap urgență medicamente cu sistem de securitate 

Masă consultații/tratament chirurgical ambulator  

Scaun  

Birou medic 

 

Fișa tehnică 34 

Utilajul, echipamentul tehnologic: 6.6 Ansamblu funcțional consultație/tratament 

Cabinet: 6. Oftalmologie  

Dulap-fișier uz medical 

Dulap urgență medicamente 

Masă consultații/tratament ambulator  

Scaun cu roți fără spătar 
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Scaun 

Birou medic 

 

Fișa tehnică 48 

Utilajul, echipamentul tehnologic: 8.11 Ansamblu funcțional consultație/tratament 

Cabinet: 8. ORL  

Dulap-fișier  uz medical 

Dulap urgență medicamente 

Dulap pentru păstrarea echipamentelor speciale de ORL 

Canapea consultații 

Masă consultații/tratament ambulator  

Lampă examinare simplă minim 30k lucși 

Scaun cu roți fără spătar 

Scaun  

Birou medic 

 

Fișa tehnică 96 

Utilajul, echipamentul tehnologic: 13.4 Ansamblu funcțional consultație/tratament 

chirurgical 

Cabinet: 13. Chirurgie generală 

Dulap-fișier  uz medical 

Dulap urgență medicamente cu sistem de securitate 

2 mese consultații tratament chirurgical ambulator  

2 scaune cu roți fără spătar 

Scaun  

Birou medic 

 

Fișa tehnică 109 

Utilajul, echipamentul tehnologic: 13.4 Ansamblu funcțional consultație/tratament 

hematologie, inclusiv determinarea TA 

Cabinet: 13. Analize medicale (include hematologia și laboratorul clinic)  

Dulap-fișier  uz medical 

Dulap urgență medicamente cu sistem de securitate 

Masă consultații/tratament chirurgical ambulatoriu 

Scaun  

Birou medic 

 

Fișa tehnică 142 

Utilajul, echipamentul tehnologic: 22.6 Ansamblu funcțional consultație/tratament 

Cabinet: 22. Medicina muncii 

Dulap-fișier  uz medical 

Dulap urgență medicamente cu sistem de securitate 

Masă consultații/tratament chirurgical ambulator  

Scaun  

Birou medic 
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Toate cerințele din fișele tehnice sunt obligatorii.  

3.3 Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Propunerea tehnică a ofertantului va include, fără a se limita la, următoarele: 

 Se prezintă informațiile necesare în elaborarea propunerii tehnice astfel încât aceasta 

să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu specificațiile tehnice din 

caietul de sarcini. Propunerea tehnică va fi însoțită de o descriere tehnică a produsului 

ofertat. 

 Pentru toate produsele ofertate, operatorii economici vor prezenta fișe tehnice în care 

vor menționa detaliat caracteristicile produselor ofertate. Fișele tehnice vor fi însoțite 

de schițe semnate și ștampilate. 

 Graficul de livrare și montaj propus. 

 Condițiile contractuale însușite. 

Ofertantul are obligația de a face dovada conformității propunerii tehnice cu cerințele 

prevăzute în documentația descriptivă/caietele de sarcini. În cazul în care se constată 

discrepanțe între oferta tehnică și cerințele caietului de sarcini, oferta va fi declarată 

neconformă.  

 

 

4 Durata contractului 

Durata contractului este de 1 lună, dintre care 3 săptămâni durata de procurare și 

producție și 1 săptămână perioada de transport și montaj. 

 

 

5 Condiții și termene de livrare 

 Livrarea şi montarea se vor face la sediul ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic 

Municipal Cluj – Napoca; 

 transportul va fi asigurat de furnizor fără perceperea unor costuri suplimentare şi se 

va desfăşura în condiţii de maximă siguranţă, în conformitate cu normele în vigoare, 

fără a pune în pericol siguranța produselor. 

 

 

6 Condiții de recepție și montare/instalare 

Produsele vor fi livrate și montate la beneficiar (la obiectivul menționat), pe pozițiile 

indicate de beneficiar, astfel încât să fie funcționale conform specificațiilor caietului de 

sarcini, și se vor remedia posibilele deteriorări cauzate de montaj.  

Recepția dotărilor care fac obiectul contractului de achiziție se va face în două etape, 

după cum urmează: 

a. Recepția cantitativă, în prezența reprezentanților ambelor părți, la livrarea 

fizică a dotărilor  
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b. Recepția calitativă, în termen de maxim 7 zile de la montarea și punerea în 

funcțiune a dotărilor furnizate 

 

La livrarea produselor, acestea vor fi însoțite obligatoriu de următoarele documente: 

a. Proces verbal la livrarea fizică în prezența furnizorului, 

b. Proces verbal de recepție/de punere în funcțiune, 

c. Aviz de însoțire a mărfii, 

d. Document de certificare a calității, în conformitate cu reglementările legale în 

vigoare (declarație de calitate/conformitate pentru bunurile achiziționate), 

e. Manualul de operare/utilizare (instrucțiuni de exploatare) și instrucțiuni de 

utilizare sau alte documente pentru mentenanța produselor, după caz, 

f. Certificat de garanție – ofertantul va furniza certificat de garanție pentru 

fiecare produs în parte. 

 

7 Condiții de garanție, post garanție și suport 

Condițiile de garanție și postgaranție sunt prezentate în fișele tehnice aferente produselor. 

Ofertantul va prezenta garanțiile aferente produselor furnizate în condițiile detaliate ale 

perioadei de garanție oferite de producător. 

Daca vreunul din produsele inspectate nu corespunde specificațiilor, Autoritatea 

Contractanta are dreptul sa  îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul 

contractului, de a înlocui produsele refuzate, pe cheltuiala sa, în maxim 7 zile lucrătoare 

de la sesizare. 

Perioada de garanție a produselor începe cu data punerii în funcțiune a produsului, 

respectiv data semnării  procesului verbal de recepție. 

 

Nota:  Specificațiile tehnice care indică o anumita origine, sursă, producție, un procedeu 

special, o marca de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție ori o licență de fabricație 

sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect 

favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste 

specificații vor fi considerate cu mențiunea de ,,sau echivalent”. 

 

Manager proiect 

Ovidiu Cîmpean 

 

Consultant 

Ovidiu Moișanu 

Responsabil tehnic 

Liana Henț 

 

 

Responsabil tehnic 

Voichița Cosma 

 

 

 


