
ROMÂNIA 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  BRAŞOV 

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV 

Str.Panselelor, nr. 23, Braşov, cod poștal 500419   

 Tel +40-0368-469995, +40-368-465415,Fax: 0368-464083 

                                                   www.dasbv.ro, dasbv@dasbv.ro 

Operator de date cu caracter personal nr.10326 

Biroul Achiziții Publice, Aprovizionare                                                                          Ind.dos.:3B 

                                                                                                 Nr. înreg:68574 Data: 21.07.2022 

    

 

CAIET DE SARCINI 

 
 

- Cap.1. Obiectul contractului 

Art.1 Achiziția  directă va avea loc pentru selectarea în condiţii de concurenţă a unui contractant, 

persoană juridică, autorizat să presteze servicii de mentenanţă, verificare, întreţinere, reparații aparatură 

și echipamente medicale, produse  specifice, piese de schimb, alte materiale  pentru aparatura și 

echipamentele medicale din cadrul Serviciului de Asistență Medicală în Unitățile de Învățământ 

(tensiometru, stetoscop, unit dentar complet compus din unit + compresor + sterilizator + sigilator pungi 

+ distilator + baie cu ultrasunete) și pentru aparatura medicală și echipamentele medicale din sediul 

Direcţiei de Asistență Socială Brașov de pe str. Gladiolelor nr.4.  

- Cap.2. Scopul contractului 

Art.2 Firma contractantă trebuie să presteze servicii de mentenanţă, verificare, întreţinere, reparații 

aparatură și echipamente medicale, produse  specifice, piese de schimb, alte materiale, pentru aparatură  

medicală și echipamentele medicale din dotare, conform cerinţelor prevăzute în prezentul caiet de sarcini. 

- Cap.3  Obligaţiile prestatorului – condiţii obligatorii 

- Art.3 Firma contractantă se obligă să presteze serviciile enumerate la art.1 în următoarele locaţii 

şi pentru următoarele tipuri de aparatură medicală: 

- 1. Sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice, situat în Braşov str. Gladiolelor nr.4 – Aparatură 

specifică unui cabinet medical (EKG, tensiometru, stetoscop, sterilizator, bioptron, etc); 

- 2. Următoarele cabinete medicale din unităţile de învăţământ cu aparatură specifică unui cabinet 

medical (tensiometru, stetoscop, sterilizator, etc precum și unit dentar complet compus din unit + 

compresor + sterilizator + sigilator pungi + distilator + baie cu ultrasunete acolo unde este cazul):    

1.Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” – str. A. Şaguna, nr.1 

2.Colegiul Naţional „Unirea”- B-dul Eroilor nr.7 

3.Colegiul Naţional Economic – str. Lungă nr.198 

4.Colegiul Naţional „Aprily Lajos”- str. După Ziduri nr. 3 

5.Colegiul Emil Racoviţă- str. Armoniei nr.6 

6.Colegiul Tehnic Maria Băiulescu- str. Castelului nr. 2 

7.Colegiul Tehnic Transilvania- str. Iuliu Maniu nr.52 

8.Colegiul Tehnic Remus Răduleţ-str. Zizinului nr.106 

9.Colegiul Tehnic “Mircea Cristea”- str. Turnului nr. 3 

10.Colegiul Nicolae Titulescu- str. 13 Decembrie nr.125 

11.Colegiul Tehnic de Transporturi- str. Fundătura Hărmanului nr.12 

      12.Colegiul de Ştiinţe “G.Antipa”- str. Aurelian nr. 2 

      13.Colegiul Naţional “Dr.I.Meşotă”- str. Bihorului nr. 3 

      14.Colegiul Naţional de Informatică “G.Moisil”-Calea Bucureşti, nr. 75       

      15.Liceul de Muzică- str. Colonel Buzoianu nr.1 

      16.Liceul Tehnologic Silvic- Aleea Minerva nr.11 

17.Liceul Andrei Mureşanu- str. Bisericii Sf. Nicolae nr.1 

http://www.dasbv.ro/
mailto:dasbv@dasbv.


18.Liceul cu Program Sportiv- str. Zizinului nr. 144 

      19.Liceul Teoretic „ Johanes Honterus”- str. Poarta Schei nr.39 

      20.Liceul de Arte Plastice- str. Valea Cetăţii nr.8    

      21.Grădiniţa cu program prelungit nr.1- str.Dobrogeranu Gherea nr.5 

      22.Grădiniţa cu program prelungit nr.2- str. C-tin Brâncoveanu nr.33 

      23.Grădiniţa cu program prelungit nr.3- str. Școlii nr.11 

      24.Grădinița cu program normal nr.3B – str.Carierei nr.15  

      25.Grădiniţa cu program prelungit nr.5- str. Inului nr.14 

26.Grădiniţa cu program prelungit nr.7- str. Câmpului, nr.4 

27.Grădiniţa cu program prelungit nr.8- str. Al.I. Cuza nr.10 

28.Grădiniţa cu program prelungit nr.9- str. A. Vlaicu nr.26 B 

29.Grădiniţa cu program prelungit nr.10- str. Mircea cel Bătrân nr.9 

30.Grădiniţa cu program prelungit nr.11- str. Tudor Vladimirescu nr.33 

31.Grădiniţa cu program prelungit nr.12- str. Lucian Blaga nr.11 

32.Grădiniţa cu program prelungit nr.13- str. Agrişelor, nr.10 

33.Grădiniţa cu program prelungit nr.14- B-dul 15 Noiembrie , nr.70 

34.Grădiniţa cu program prelungit nr.15- str. Hărmanului, nr.46- 48 

35.Grădiniţa cu program prelungit nr.17- str. Jepilor, nr.16 

36.Grădiniţa cu program prelungit nr.18- str. Brazilor nr.68 

37.Grădiniţa cu program prelungit nr.19- str. Barbu Lăutaru, nr.8 

38.Grădiniţa cu program prelungit nr.21- str. Vişinului, nr.4 

39.Grădiniţa cu program prelungit nr.22- str. Ştefan cel Mare, nr.16A 

40.Grădiniţa cu program prelungit nr.23- str. Jupiter, nr.4 

41.Grădiniţa cu program prelungit nr.24- str. Aurora, nr.24 

42.Grădiniţa cu program prelungit nr.25- str. Mercur, nr.10 

43.Grădiniţa cu program prelungit nr.26- str. Neptun nr.1 BIS 

44.Grădiniţa cu program prelungit nr.28- str. Albăstrelelor, nr.10 

45.Grădiniţa cu program prelungit nr.29- str. Mimozei, nr.11 

46.Grădiniţa cu program prelungit nr.31- str. Drezinei, nr.2 

47.Grădiniţa cu program prelungit nr.33- str. Olteţ, nr.11 

48.Grădiniţa cu program prelungit nr.34- str. Turnului, nr.2 

49.Grădiniţa cu program prelungit nr.36- str. Ştefan cel Mare, nr.11 

      50.Şcoala  Gimnazială nr.1- str. Barbu Lăutaru nr.10 

      51.Şcoala  Gimnazială nr.2- str.B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.15 

      52.Şcoala  Gimnazială nr.3- str. Venus nr.1 

      53.Şcoala  Gimnazială nr.5- str. Dr. I. Cantacuzino nr.3 

      54.Şcoala  Gimnazială nr.6- B-dul Eroilor nr.29A-31. 

      55.Şcoala  Gimnazială nr.8- str. Verii nr. 2A 

      56.Şcoala  Gimnazială nr.9- Brazilor nr.18    

      57.Şcoala  Gimnazială nr.11- str. Busuiocului nr.1 

      58.Şcoala  Gimnazială nr.12- str. Şcolii nr.6A 

      59.Şcoala  Gimnazială nr.13- str. Olteţ nr.12 

      60.Şcoala  Gimnazială nr.14- str. Lungă nr.229 

      61.Şcoala  Gimnazială nr.15- str.Mihai Viteazu nr.100 

      62.Şcoala  Gimnazială nr.19- str. Aleea Lăcrimioarelor nr.2 

      63.Şcoala  Gimnazială nr.25- B-dul Valea Cetăţii nr.24   

      64.Şcoala  Gimnazială nr.27- str. Mărgăritarelor nr.2 

      65.Şcoala  Gimnazială nr.30- str. 1 Decembrie 1918 nr.5 

      66.Şcoala  Gimnazială nr.31- str. Simeria nr.5    

      67.Școala Profesională Germană Kronstadt – str. 13 Decembrie nr.131  

      68.Dispensarul Studenţesc – str.Memorandului nr.43 



- Art.4 Prestatorul are următoarele obligaţii: 

- a)să răspundă oricărei solicitări primite din partea achizitorului în maxim 24 ore; 

- b) serviciile de mentenanţă, reparaţii, întreţinere, piese de schimb, alte materiale, pentru aparatură 

medicală vor fi efectuate  cu profesionalism de personal care să aibă calificarea în domeniu.  

- c)să prezinte avizul de funcționare emis de ANMDM în conformitate cu OMS nr.1008/2016 

pentru activități de mentenanță, reparare, instalare/punere în funcțiune aparatură medicală în termen de 

valabilitate. 

Art.5 În elaborarea ofertei, ofertanţii vor ţine cont de obligaţiile legale referitoare la condițiile de muncă, 

de protecţia muncii şi PSI pe care sunt obligaţi să le respecte pe întreaga perioadă de derulare a 

contractului.  Ofertantul are obligația să completeze o Declarație pe proprie răspundere privind 

obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă; ofertantul are obligația să 

indice faptul că la elaborarea ofertei a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și 

protecția muncii, precum și cele din domeniile mediului și social și că le va respecta pe parcursul 

îndeplinirii contractului, astfel cum sunt indicate în cadrul art.51 din Legea nr.98/2016, cu modificările 

și completările ulterioare. In acest sens ofertanții vor prezenta o declarație pe propria răspundere conform 

art.51 alin. 2 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

     Informațiile detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare și se referă la condițiile din domeniile 

mediului, social și al relațiilor de muncă, se pot obține de pe site-ul: http://www.mmuncii.ro, 

http://www.mmediu.ro. 

Cap.4. Oferta financiară şi plata serviciilor 

Art.6  Preţul (tarif orar manoperă) va fi exprimat în lei fără TVA, şi nu va putea fi modificat pe 

toată perioada de derulare a contractului. Preţul ofertei se va exprima obligatoriu cu doar două 

zecimale. Criteriul de atribuire va fi preţul cel mai scăzut/oră. Va fi declarată câştigătoare oferta care 

are preţul cel mai scăzut/oră. Oferta va conține prețul/oră pentru prestarea de servicii de întreţinere 

aparatură medicală (mentenanţă, verificare, întreţinere, reparaţii).Serviciile vor fi prestate la solicitarea 

achizitorului.  

Art.7 Achiziţia se va finaliza prin încheierea unui contract valabil până la data de 31.12.2022.  

Vă informăm că oferta desemnată câştigătoare va fi accesată în  catalogul electronic SEAP. Plata 

serviciilor se va face în termen de 30 zile de la primirea facturii, în cont deschis la Trezorerie.  

 

 

                  Aprobat                                                                    

     Director General Adjunct   

      Luana – Mădălina Crăciun                                                   

 

 

 

 

               Verificat 

Șef Birou Achiziții Publice, Aprovizionare 

             Roxana Puchianu 
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