Spital General CF Galati

Nr,

..../25,01.2018

INVITAŢIE PARTICIPARE

DENUMIRE CONTRACT: SERVICII DE ÎNTREŢINERE SI REPARAŢII APARATURA MEDICALA
COD CPV: 50400000-9 - Servicii de reparare si de întreţinere a echipamentului medical si de
precizie (Rev.2)
VALOARE ESTIMATA : 6.000,00 iei
DESCRIERE CONTRACT : Spitalul General CF Galaţi doreşte sa achiziţioneze Servicii de
constatare, intervenţii si remedieri (1 revizie anuala cu emitere buletin de verificare sî
intervenţie ia cerere) pentru aparatura medicala (ecografe 3 buc.) aflata in dotarea unitatii
respectiv:
Lotul 1 :
- Ecograf ALOKA SSD 4000 S.N. 02578/2002 - Ambulatoriul de Specialitate CF Galaţi - Strada
Alexandru Moruzzi nr. 5-7 Loc. Galaţi
- Ecograf ALOKA SSD 4000 S.N. 02232/2002 - Ambulatoriu! de Specialitate CF Buzău - Strada
Republicii nr. 8-12 Loc Buzău
Lotul 2 :
- Ecograf SONOSTAR SS4 S.N. 8004001408R2015 - Ambulatoriul de Specialitate CF Galaţi Strada Alexandru Moruzzi nr. 5-7 Loc. Galaţi
Serviciile vor cuprinde intretinere, revizie tehnica, mentenanta, verificare din punct de vedere
electric, electronic, hardware, software, depanare.
La fiecare intervenţie se va emite raport de service.
Pentru piesele sau componentele defecte constatate in urma verificării se va întocmi separat
un deviz estimativ, urmând a se deconta separat.
Prestatorul va întocmi ia începutul contractului fisa tehnica cu caracteristicile fiecărui
echipament separat si anual va emite buletin de verificare.
CONDIŢII CONTRACT : Ofertanţii vor transmite documente justificative din care sa rezulte
autorizarea domeniului de activitate ce face obiectul achiziţiei (certificat de înregistrare,
certificat constatator emis de ORC etc.) si avizul Ministerului Sanatatii conform Legii 95/2016
art. 926 alin. 3
Documentele justificative se vor depune/transmite in format electronic: spitalcfgl@yahoo.com,
fax: 0236411613 sau la sediul din Galaţi, str. Al. Moruzii, nr. 5-7- secretariat.
CONDIŢII DE PARTICIPARE: Oferta se va incarca in SEAP, in termen de 2 zile de ia publicarea
anunţului publicitar cu denumirea Service ecografe-Spital General CF Galaţi.

Se poate oferta pe un lot sau ambele loturi si acest lucru se va specifica la descriere.
Tot la descriere se va detalia pentru fiecare echipament:
Preţui pe ora de intervenţie (la cerere) si preţul pe revizie/echipament (cu emitere buletin
verificare), exprimat in lei/ora/echipa de intervenţie respectiv pret/revizie/echipa de
intervenţie.
Preţul va include toate cheltuielile privind deplasarea echipei de intervenţie, cazarea, diurna,
manopera efectuare operaţiuni, etc.
Preţul de catalog se va incarca in SEAP si exprima valoarea estimata de operatorul economic
pentru contract însumând:
-

1 revizie anuala cu emitere buletin de verificare x nr, de ecografe

- 10 ore de manopera (in cazul unei intervenţii ia cerere) x nr. de ecografe
CRITERIU DE ADJUDECARE : Preţul cel mai scăzut.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE:
Menţionam ca valoarea estimata de Autoritatea Contractanta reprezintă valoarea estimata pe
ambele loturi (incluzând 1 revizie pentru fiecare ecograf/an cu emitere buletin de verificare si
10 ore de manopera/ecograf În cazul unei solicitări de intervenţie.)
informaţii suplimentare pot fi solicitate email: $pitaicfgl@yahoo.com. Persoane de contact:
Sing. Emil Sirghie tel: 0753.240.135
fng. Florentin Usturoiu tel: 0753.240.156
Insp. spec. Gigi Neagu-Modiga tei: 0745.083.912

MANAGER,

Ec, Emilia Chirita - Director Fin;
Sing, Emil Sirghie - Sef Serviciu
Violeta Irimia —Sef Serviciu A.A

Gigi Neagu-Modiga - Insp. Spec. A.A.P.C.A.T,
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Vizualizare anunţ publicitate numărul 150451
i Autoritate contractanta
|SPITALUL GENERAL C.F GALAŢI
IAdresa poştala: Str. Al. Moruzzi, nr.5-7, G a la ţi, Localitatea: G a la ţi, Cod postai: 800223 , R o m a n ia , Punci(e) de
i contact: Gigi Neagu-Modiga , Tel. +40 236460795/103 , Email: spitaicfgl@ yahoo.com , Fax: +40 236411613
¡Detalii anunţ
i Tip anunţ: Cumpărări directe
j Tip contract: Servicii
l Denumirea achiziţie: SERVICII DE ÎNTREŢINERE SI REPARAŢII A P A R A T U R A MEDICALA
! CPV: 50400000-9-Servicsi de reparare si de întreţinere a echipamentului medical si de precizie (Rev.2)
5Descrierea contractului: Spitalul General C F Galaţi doreşte sa achiziţioneze Servicii de constatare, intervenţii si
i remedieri (1 revizie anuala cu emitere buletin de verificare st intervenţie la cerere) pentru aparatura medicala (ecografe :
s3 buc.) aflata in dotarea unitatii respectiv: Lotul 1 : - Ecograf A LO K A S S D 4000 S.N. 02578/2002 - Ambulatoriul de
j Specialitate C F Galaţi - Strada Alexandru Moruzzi nr. 5-7 Loc. Galaţi - Ecograf A LO K A S S D 4000 S.N. 02232/2002 - i
\ Ambulatoriul de Specialitate C F Buzău - Strada Republicii nr. 8-12 Loc Buzău Lotul 2 : - Ecograf SO N O ST A R S S4
f
|S.N. 8004001408R2015 - Ambulatoriul de Specialitate C F Galaţi - Strada Alexandru Moruzzi nr. 5-7 Loc. Galaţi
; Serviciile vor cuprinde întreţinere, revizie tehnica, mentenanta, verificare din punct de vedere electric, electronic,
i
; hardware, software, depanare. La fiecare intervenţie se va emite raport de service. Pentru piesele sau componentele j
j defecte constatate in urma verificării se va intocmi separat un deviz estimativ, urmând a se deconta separat.
; Prestatorul va intocmi la Începutul contractului fisa tehnica cu caracteristicile fiecărui echipament separat si anual va
ţ emite buletin de verificare,
i Valoarea estimata fara TVA: 6000.00 RON
j Condiţii contract: Ofertanţii vor transmite documente justificative din care sa rezulte autorizarea domeniului de
î activitate ce face obiectul achiziţiei (certificat de înregistrare, certificat constatator emis de O R C etc.) si avizul
j
i Ministerului Sanatatîi conform Legii 95/2016 art, 926 alin. 3 Documentele justificative se vor depune/transmite in format .j
i electronic: spitalcfgl@yahoo.com, fax: 0236411613 sau la sediul din Galaţi, str. Ai. Moruzii, nr. 5-7- secretariat,
j Condiţii participare: Oferta se va incarca in SEAP, in termen de 2 zile de ia publicarea anunţului publicitar cu
I
]denumirea Service ecografe-Spital Generat C F Galaţi. S e poate oferta pe un lot sau ambele loturi si acest lucru se va j
i specifica la descriere. Tot la descriere se va detalia pentru fiecare echipament: Preţul pe ora de intervenţie (la cerere) j
i si preţui pe revizie/echîpament (cu emitere buletin verificare), exprimat in lei/ora/echipa de intervenţie respectiv
\
} pret/revizie/echipa de intervenţie. Preţul va include toate cheltuielile privind deplasarea echipei de intervenţie, cazarea, {
:i diurna, manopera efectuare operaţiuni, etc. Preţul de catalog se va incarca in S E A P si exprima valoarea estimata de |
i operatorul economic pentru contract însumând: -1 revizie anuala cu emitere buletin de verificare x nr. de ecografe - 10
i ore de manopera (in cazul unei intervenţii la cerere) x nr. de ecografe
î Criterii adjudecare: Preţui cel mai scăzut.
|Termen limita primire oferte: 29.01.2018
i informaţii suplimentare: Menţionam ca valoarea estimata de Autoritatea Contractanta reprezintă valoarea estimata
! pe ambele loturi (incluzând 1 revizie pentru fiecare ecograf/an cu emitere buletin de verificare si 10 ore de
i manopera/ecograf in cazul unei solicitări de intervenţie.) Menţionam ca valoarea estimata de Autoritatea Contractanta j
; reprezintă valoarea estimata pe ambele loturi (incluzând 1 revizie pentru fiecare ecograf/an cu emitere buletin de
|verificare si 10 ore de manopera/ecograf în cazul unei solicitări de intervenţie.) informaţii suplimentare pot fi solicitate
! email: spitaicfgl@yahoo.com. Persoane de contact: Sing. Emii Sirghie tel: 0753.240.135 ing. Florentin Usturoiu tei:
; 0753.240.156 Insp. spec. Gigi Neagu-Modiga tel: 0745.083.912
j
înapoi
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