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N T R A R E N r . . . . ..........RĂSPUNS SOLICITARE CLARIFICĂRI NR. 3114/13.07.2017
| f">lAnui Luna ,V. iă  la Spital General CF Galaţi sub nr. 7.850/13.07.20X7

Ret; Anunţ publicitate nr. 10724$ /11.07.2017;Anunţ publicitate nr. 107436 /11,07.2017 -  Erată la anunţul 107248
Referitor la anunţul da publicitate mai sus menţkmat având drept obiect „Achiziţia sistemului de măsurare a 
produsului doză arie pacient". publicată în SEAP cu nr. 107246/11.07.2017t vă adresăm următoarele solicitări ce 
clarificări:1. Configuraţie:
Vă rugăm sâ precizaţi pentru ca variante constructive de DAP -  nnetrs optaţi In vederea prezentării unei oferte care 
să convină oâtmsl bine nevoilor dvs,.a. configuraţie cu modul electronic integrat (afişa] beai)
b. configuraţie cu modul electronic ia distanţă (afisaj la camera de comanda)
De asemenea, menţionaţi şl numărul de bucăţi pentru fiecare modei în parte.2. Caracteristici tehnice:
Referitor la caracteristicile tehnice soliditate în caietul de- sarcini publicat In cadrul anunţului, solicitam acceptareasistemului do măsurăm a  produsului doză — ari© ou următoarele spedficaţiît

Variante A Variante B

Nr.
Caracteristic i tehnico

sistam  m ăsu rare  produs dddă. arie cu m odul 
e lec tron ic  integrat

C aracteristic i tehmtra
s istem  m ăsurare p rodus doză-'arie cu m odul 

e le c tron ic  la d istan ţă

1. Mâsuraro produs do ză  -  arte în domeniul energetic 
40-150kV

Măsurare produs d o z ă -  arie în domeniul 4Q-150kV

: Z Domankri măsură pentru debitul 
DAP:C. 1.. .3D.000mGycm2/s

Domeniul- măsuţă parăm debitul 
Dâ P:0 î 1*., 40, OOOmGycrn’Vs

3. Oomsnlu! cte măsură al D AP: 335999393,93mGyx 
■chrF

Domeniul -de măsuri, i i  DAP: 999999-999,93m 0y x cm 2-

4» Rezoluţia de m â s u m te O i  pGyro* Rezoluţia do măsurare :G,01 pGym2

5. Transparenţa op tic i: & 7S % Transparenta optică: 3: 7514

6. Acurateţe / precizie da mă$urare:8% Acurateţe / precizie de  mâsurara;$% j

7, Filtram echivalentă: < 0*6 mmAI Filtrare echivalentă: < 0 ,5  mmA!

3. Domeniul ambiental d «lucru:
103C - +40*0
umiditate teferi vă  :3Q%. „...75% fără condens

Dorrrsnîy i ambiental d elucru: l
i a * c - * 4 t r c
umiditate nefeiivâ:30%.....75% f ir i :  condens

9. Dimensiuni :se adaptează  aparatului radiologie 
existent

Dimensiuni:®® adaptează aparatului radiologie existent

10. Măsurate conform IED SBOjDihi 681U fegea  
111/GNOAN

Măsurare oonferm IEC 680 :0 ÎN 8819;tegea 
111/CNCANRĂSPUNS

Pentru pct. 1.
b. Configuraţie cu model electronic la distanţă (afişaj la camera de comandă)
Număr bucăţi:

* 1 buc. -  Instalaţie RX Klinograph 42 - Ambulatoriul de Specialitate CF Galaţi
■ 1 buc. -  instalaţie RX cu post grafie tip Multix - Ambulatoriul de Specialitate CF Buzău

Pentru pct. 2.
Se acceptă Varianta B -  punctele: 1,3,4,5,6,7,8,9,10,
La pct. 2 -  se vor respecta caracteristicile tehnice conform Listei caracteristicilor minime ale 
aparaturii postată pe site-ul spitalului.


