CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU | CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI | CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI | CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ | CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA | CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

Nr. 838/15.04.2020

Stimată Doamnă,
Stimate Domnule,
Urmare a unei solicitări de clarificări, înregistrată la sediul nostru cu nr. 836/15.04.2020, cu privire la procedura
de achiziție publică având ca obiect „Furnizare Spital Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250
paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est”, cod
PVC principal 44211100-3 și coduri secundare CPV 33100000-1, CPV 33140000-3, CPV 33190000-8, CPV
33192120-9 (anunț de publicitate nr.: ADV1140905/10.04.2020), vă comunicăm următoarele:
Preambul
Înainte de a răspunde punctual întrebărilor, vă rugăm să rețineți că Autoritatea Contractantă a făcut mențiunea
că toate echipamentele medicale trebuie să respecte standardele EU si să fie conforme cu reglementările CE
sau echivalent și, de asemenea, a solicitat ca echipamentele să fie „de ultimă generație” sau „de înaltă
performanță” (pag. 12 din Caietul de sarcini).
Autoritatea Contractantă a apreciat că, raportat la situația de urgență în care ne aflăm, a impune specificații
tehnice detaliate pentru fiecare reper ar fi condus, pe de o parte, la imposibilitatea realizării procedurii (în
condițiile în care există o cerere de aparatură medicală imensă, pe piața globală, care depășește de câteva
ori, oferta) și, pe de altă parte, la restrângerea competiției, în sensul în care, dacă un ofertant ar fi putut furniza
aprox. 75%, să spunem, din repere conform specificațiilor tehnice, dar nu le-ar fi putut livra pe celelalte, s-ar fi
aflat în situația de a nu putea transmite ofertă.
Toate echipamentele medicale au fost menționate pe componente, corespunzător funcțiunii/zonei pe care o
deservesc. Astfel, echipamentele și materialele pentru unitatea radiologică au fost enumerate consecutiv;
echipamentele și materialele pentru laborator, la fel; echipamentele unității de suport tehnic, de asemenea;
dotările clinicilor, cabinetelor, ale saloanelor au urmat aceeași logică, fiind enumerate grupat, astfel încât să se
poată determina cu ușurința tipul de acțiune pe care o deservesc.
Având în vedere cele de mai sus, fără a aduce completări Caietului de sarcini, în forma în care a fost acesta
publicat și clarificat, prin răspunsurile la solicitările transmise de operatori economici interesați, regăsiți, mai
jos, răspunsul la solicitările dvs. de clarificări:
1. Referitor la produsul “Termometre” – va rugam a specifica tipul acestora, respectiv analog, digital sau
cu infrarosu.
Răspuns:
Se dorește furnizarea de termometre cu infraroșu.
2. Referitor la produsul “Stetoscop” – va rugam sa specificati daca doriti ca acesta sa fi cu capsula
simpla sau dubla?
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Răspuns:
Se dorește furnizarea de stetoscoape cu capsulă dublă.
3. Referitor la produsul “Microscop” – va rugam sa precizati daca acesta este de tipul biologic (clasic),
digital sau stereo.
Răspuns:
Se acceptă livrarea de microscoape de tip biologic.
4. Referitor la prodsul “Kit de teste HIV”: - va rugam sa precizati cate teste per kit se doresc a fi livrate.
Răspuns:
Se acceptă min. 50 teste/kit.
5. Referitor la produsul “Aspirator electric”: - va rugam sa mentionati ce tip de aspirator se doreste si
domeniu de utilizare.
Răspuns:
Se dorește livrarea unui aspirator chirurgical prevăzut cu sistem electric de sucțiune.
6. Referitor la prodsul “Ventilatoare”: - in cazul in care ventilatorul este prevazut cu monitor, se vor mai
livra si monitoarele de functii vitale prevazute separat in Anexa 2?
Răspuns:
Da, se vor livra toate reperele solicitate.
7. Referitor la prodsul “Ventilatoare frecventa inalte”: - va rugam sa precizati care este destinatia
acestora. De asemenea in cazul in care ventilatorul este prevazut cu monitor, se vor mai livra si
monitoarele de functii vitale prevazute separat in Anexa 2?
Răspuns:
Ventilatorul cu frecvențe înalte are aceeași destinație ca ventilatoarele clasice și este utilizat în
tulburările respiratorii. Ventilația cu frecvențe înalte reprezintă o nouă tehnică de ventilație care
permite schimbul gazos folosind volume curente mai mici decât spațiul mort, ceea ce conduce la
reducerea morbidității asociate ventilației mecanice.
8. Referitor la prodsele “Carucior pentru transport pacienti”, “Carucior procedure medicale” , “Carucior
medical”, “Scaun cu rotile”: - va rugam sa clarificati destinatia fiecarui produs in parte, respectiv scopul
in care acestea vor fi folosite.
Răspuns:
Cărucior transport pacienți – va fi utilizat pentru transportul pacienților.
Cărucior proceduri medicale – utilizat pentru transport instrumentar medical.
Cărucior medical – utilizat pentru medicamente.
Scaun cu rotile – utilizat pentru transport pacienți.
9. Referitor la seturile “Set camera urgenta, resuscitare portabila”: - va rugam a clarifica componenta
setului camera de urgenta.
Răspuns:
Aparat de resuscitare mobil cu accesorii.
10. Referitor la produsul “Mese de tratament”: - conform specificatiilor din Anexa 2 se cere o singura
bucata, insa prin denumirea produsului se solicita multiple unitati.
Răspuns:
Se solicită o singură masa de tratament.
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11. Referitor la produsul “Satic perfuzie”: - va rugam sa clarificati daca este vorba despre stative pentru
perfuzii. In caz contrar, va rugam detaliati destinatia produsului.
Răspuns:
Se va corecta eroarea de formă, produsul solicitat este „stativ perfuzie”.
12. Referitor la produsul “Aparat Radiologie mobil 35kw”: - va rugam sa comunicati cantitatea solicitata.
Răspuns:
Se solicită un singur aparat de radiologie mobil.
13. Referitor la produsul “Boiler/incubator bacteriologic”: - va rugam sa comunicati daca doriti boiler sau
incubator bacteriologic. In cazul in care doriti boiler, va rugam sa specificati capacitatea acestuia.
Răspuns:
Se dorește furnizarea unui incubator bacteriologic.
14. Referitor la produsul “Refrigerator cadavre”: - se solicita 8 bucati. Va rugam sa mentionati care este
capacitatea necesara de depozitare a fiecarui refrigerator, repsectiv cu cate locuri sa fie prevazute.
Răspuns:
Se acceptă refrigeratoare cu capacitatea de min. 8 locuri.
15. Referitor la produsul “Targa cu roti pentru deseuri”: - va rugam sa mentionati pentru ce fel de deseuri,
sau daca se doreste targa transport cadavre.
Răspuns:
Se solicită targă cu roti pentru deșeuri (atât din zona de morgă, cât și din zona de incinerare).
16. Referitor la produsul “Sistem de ridicare decedati”: - va rugam sa mentionati cate bucati doriti.
Răspuns:
Se dorește achiziția unui sistem de ridicare decedați.
17. Referitor la produsul “Banc de test electric”: - va rugam sa detaliati care va fi utlizarea lui. Respectiv
test de ce tip de produse urmeaza a fi testate cu acest banc, precum si dotarile care trebuie sa intre in
componenta lui.
Răspuns:
Echipamentul face parte din dotările UNITĂȚII DE SUPORT TEHNIC, din cadrul Secțiunii C a
spitalului (Secțiunea de aprovizionare și asistență tehnică) și va fi utilizat pentru testarea, mentenanța,
reparația componentelor și echipamentor electrice din cadrul ansamblului.
18. Referitor la produsul “Dezinfectant”: - va rugam sa mentioanti unitatea de masura aferenta cantitatii de
10 buc, precum si modalitatea de ambalare (de exemplu: 1L, 2L, 5L, etc).
Răspuns:
Produsul solicitat este destinate dezinfectării spațiilor de lucru/pardoselile. Se vor livra dezinfectanți
destinați mediilor spitalicești, în butelii/bidoane de 10 l (sau echivalent, dacă se livrează în recipiente
mai mici).
19. Referitor la produsul “Spalatoare”: - va rugam a clarifica ce se intelege prin spalatoare? Unde vor fi
utilizate?
Răspuns:
Mențiunea face trimitere la lavoare/chiuvete. Așa cum reiese din enumerarea celorlalte repere din
proximitate, spălătorul face parte din dotarea modului LATRINĂ/TOALETE MOBILE.
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20. Referitor la produsul “Compresor cu aspiratie”: - va rugam sa clarificati ce tip de compresor si la ce
se utilizeaza?
Răspuns:
Compresorul este parte din dotarea unității de suport tehnic și va fi utilizat în cadrul stației de epurare.
21. Referitor la produsul “Boiler”: - va rugam sa mentionati capacitaitea dorita pentru acest produs, in litri.
Răspuns:
Boilerul ofertat va trebui să corespundă capacității sălii de mese (300 persoane). Se vor accepta
boilere cu capacitatea de min. 80L.
22. Referitor la produsul “Posturi pentru prepararea mesei+ ustensile”: - va rugam sa detaliati componenta
unui astfel de post.
Răspuns:
Un post pentru preparea mesei este compus din masă/post de lucru, la care se adaugă ustensilele
necesare preparării: tocător, clești, cuțite, oala (de dimensiuni mari), tigaie (de dimensiuni mari).
23. Referitor la produsul “Echipament de curatare”: - va rugam sa detaliati ce trebuie sa curete, precum si
din ce trebuie sa fie format.
Răspuns:
Echipamentul de curățenie este parte a ansamblului bucătărie și este compus din cărucior cu mop
professional și găleată.
24. Referitor la produsul “Cilindrii tip D si B”: - va rugam sa clarificati care este destinatia cilindrilor.
Răspuns:
Cilindrii sunt parte a unității generatoare de oxigen (concentratorului de oxigen).
25. Referitor la prodsele “Tablou de control pentru oxigen”, “Sistem de distributie” , “Generator de oxigen”:
- va rugam sa mentionati daca toate aceste produse compun un sistem de ventilatie. Daca da, va
rugam sa ne comunicati care trebuie sa fie capacitatea acestui sistem. De asemenea, va rugam sa
clarificati ce se intelege prin “Generator de oxigen”.
Răspuns:
Concentratorul/generatorul de oxigen este destinat asistenței pacienților cu tulburări respiratorii. Toate
elementele enumerate sunt componente ale generatorului.
26. Referitor la produsul “Set lenjerie”: - sunt mentionate doar 2 bucati. Ce fel de lenjerie se solicita.
Răspuns:
Produsul este parte a modului de sterilizare. Cele 2 seturi de lenjerie solicitate se vor livra în funcție de
capacitatea autoclavului (min. 7 kg material înfășurat/ciclu).
27. Referitor la produsul “Saci unica folosinta”: - va rugam sa specificati ce volum trebuie sa aiba acestia.
Răspuns:
Sacii de unică folosință livrați trebuie să fie compatibili cu mașina de sigilat saci furnizată și vor avea o
capacitate min. de 120 l.
28. Referitor la produsele “Generator electric mobil (camion) 125Kva / 600Kva”: - va rugam sa ne
comunicati daca generatoarele se pot monta si pe remorci, sau trebuie livrate cu montaj pe camioane.
Răspuns:
Da, se acceptă montarea generatoarelor electrice mobile pe remorci.
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29. Referitor la produsele “Console modulare pentru echipamente electrice”: - va rugam a detalia utilizare
acestor produse, respectiv ce se intelege prin “echipamente electrice” si prin “console modulare”.
Răspuns:
Consolele vor fi livrate împreună cu cele 2 generatoare și sunt destinate prinderii acestora de
sistemele pe care vor fi instalate (camion, remorcă).
30. Referitor la produsul “Kit de reparatii”: - va rugam sa indicati la ce se va folosi kit-ul, respectiv ce se va
repara cu el si ce ar trebui sa aiba in componenta.
Răspuns:
Kitul de reparații este parte a ansamblului compus din generatoare, sistem de control și distribuție
electricitate și constă în trusa de scule specifice.
31. Referitor la produsul “Cersaf impermeabil tip Mackintosh pentru pat”: - va rugam sa clarificati ce se
intelege prin “tip Mackintosh”.
Răspuns:
Trimiterea este la lenjeria confecționată din materiale impermeabile, Mackintosh reprezentând
standardul în domeniu.
32. Referitor la produsul “Balon tip ambu”: - va rugam sa clarificati la ce fel de produs se solicita.
Răspuns:
Este vorba de baloane de resuscitare care include și mască, rezervor de oxygen și colector.
33. Referitor la produsul “Pat pliant”: - va rugam sa ne comunicati de catre cine va fi utilizat, si in ce scop,
precum si cateva specificatii tehnice minimale.
Răspuns:
Paturile pliante vor fi utilizate de medici/asistente, în modulul de cazare, și, de asemenea, dacă este
cazul, în saloanele de pacienți.
34. Referitor la produsul “Chicineta portabila”: - va rugam sa ne detaliati destinatia acestui produs precum
si functiile pe care trebuie sa le indeplineasca.
Răspuns:
Chicineta mobilă este o structură, pe roti, dotată cu spălător/lavoar, dulapuri, coș de gunoi și plită
electrică.
35. Referitor la produsul “Tv 42 inch cu video”: - va rugam sa ne comunicati daca este necesar ca acesta
sa fie prevazut cu aparat pentru citire casete video tip VHS. In caz contrar, va rugam sa ne mentionati
ce se intelege prin “video”.
Răspuns:
TV 42 inch cu sistem conectare video extern.
36. Referitor la produsul “Aer conditionat”(5 buc): - va rugam sa ne comunicati unde doriti instalarea
acestora.
Răspuns:
Unitățile de aer condiționat vor fi montate în structurile de cazare pacienți și în modulele de consultații
pacienți.
37. Referitor la produsul “Cort gonflabil 56mp”: - in Anexa 2, la inceput acesteia in sectiunea “Rezumat”
sunt mentionate 28 de corturi, iar la finalul Anexei 2 sunt mentionata 5 bucati. Va rugam sa clarificati
care este cantitatea solicitata.
Răspuns:
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Având în vedere faptul că, pentru unele facilități medicale au fost permise ambele tipuri de structuri,
nu putem estima un număr exact de containere sau corturi pe care îl va avea ansamblul spital mobil.
De asemenea, având în vedere faptul că nu putem anticipa dimensiunile containerelor pliabile
izolatoare, acestea putând diferi de la producător la producător, am menționat valori și cantități
orientative pentru numărul acestora.
În plus, numărul final de unități depinde de capacitatea fiecărui tip de structură de a cuprinde toate
secțiunile și facilitățile menționate.
38. Referitor la Containere, exista o neconcordata cu privire la numarul total de containere solicitate,
respecitv: in Anexa 2, la inceput acesteia in sectiunea “Rezumat” sunt mentionate 120 de containere
pliabile izolatoare, 6 containere ISO20” si 6 containere ISO40”, iar la finalul Anexei 2 sunt mentionate
150 de containere metalice pentru incaperi, 20 containere ISO20” si 9 containere ISO40”.
Răspuns:
A se vedea răspunsul de la pct. 37.

Vă informăm că informațiile furnizate în prezentul răspuns vor fi făcute publice pentru a fi accesibile oricăror
potențiali ofertanți interesați, prin publicarea pe site-ul www.adieuronest.ro, cu anonimizarea datelor dvs.
Pentru orice alte informații sau clarificări, nu ezitați să ne contactați.
Vă mulțumim.
Alina Popa,
Președintele Comisiei de evaluare
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