












Produsele contractate se vor livra la sediul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj 
Napoca , str. Clinicilor nr. 3-5., In zile lucratoare, Intre orele 8,00-15,00 (L-J) �i 8,00-13,00 (V), 
In conformitate cu graficul de livrare ofertat, �i cu fn�tiintarea prealabila a beneficiarului. 

Termenul de livrare este de maxim 30 de zile de la semnarea contractului. Un prod us 
este considerat livrat cand toate activitatile In cadrul contractului au fost realizate �i produsul 
�i este acceptat de Autoritatea contractanta. 

Produsele vor fi livrate cantitativ �i calitativ la locul indicat de Autoritatea contractanta, 
respectiv Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj Napoca, str. Clinicilor nr. 3-5, pentru fiecare 
produs In parte. Fiecare produs va fi Insotit de toate subansamblele/partile componente 
necesare punerii �i mentinerii In functiune. 

Pentru instalatiile radiologice, toate cheltuielile legate de procedurile de autorizare a 
echipamnetelor furnizate vor fi suportate de catre furnizor. 

Contractantul va ambala �i eticheta produsele furnizate astfel Incat sa previna orice dauna 

sau deteriorare In timpul transportului acestora catre destinatia stabilita, sediul spitalului. 

Produsele vor fi asigurate de catre furnizor, pe cheltuiala acestuia, contravaloarea acestora fiind 
inclusa In pretul ofertat. 

Furnizorul are obligatia de a ambala produsul astfel Incat sa reziste, fara limitare, manipularii 
accidentale, expunerii la temperaturi extreme �i precipitapilor din timpul transportului �i depozitarii 
In locuri deschise, fn a�a fel incat sa ajunga 1n buna stare la destinatia finala. Depozitarea produselor 
se va face dupa inspectarea, testarea �i Intocmirea procesului verbal de receptie calitativa �i 
cantitativa, In spatiile ce vor fi comunicate in timp util furnizorului. In stabilirea ma.rim ii �i greutatii 
ambalajului furnizorul va lua In considerare, acolo unde este cazul, distanta fata de destinatia 
finala a produselor furnizate �i eventuala absenta a facilitatilor de manipulare la punctele de 
tranzitare. 

Transportul se va realiza in colete sigilate �i �tampilate �i etichetate privind cerintele minime 
de protectia mediului, conform legislatiei nationale �i internaponale in vigoare, In conditii care sa 
asigure integritatea ambalajelor �i mentinerea calitatii produselor. 

3.7 Operatiuni cu titlu accesoriu 

3.7.1 Instalare, punere 1n functiune, testare 

Contractantul va asambla produsele la locul de instalare indicat de Autoritatea �i va 
efectua orice alta configuratie considerata necesara pentru a asigura functionarea corecta a 
produselor. 

Contractantul trebuie sa instaleze toate produsele in mod corespunzator, asigurand-se in 
acela�i timp ca spatiile unde s-a realizat instalarea raman curate. Dupa livrarea �i instalarea 
produselor, contractantul va elimina toate de�eurile rezultate �i va lua masurile adecvate 
pentru a aduna toate ambalajele �i eliminarea acestora de la locul de instalare. 
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OBIECTIV: 

 „DOTAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE 

URGENȚĂ CLUJ-NAPOCA” 

Nr. Nume Secție Denumire dispozitiv Cantitate 

1 Chirurgie Plastică și 
Microchirurgie Aparat mobilitate incheietura  mainii 1 

2 Chirurgie Plastică și 
Microchirurgie 

Aparat ergoterapie prin miscari de flexo-
extensie 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECIFICAȚII TEHNICE 

Chirurgie Plastica 

Cerințe generale: 
- Dispozitivele trebuie să îndeplinească toate condițiile legale pentru comercializarea pe piața 
din România, iar furnizorul trebuie să prezinte următoarele documente: 
a) Aviz eliberat de Ministerul Sănătății pentru comercializare dispozitive medicale; 
b) Certificat de Conformitate EC, emis de un organism acreditat, pentru producător; 

Perioada de garanție a dispozitivelor și subansamblelor trebuie să fie de minimum 60 de 
luni de la data punerii în funcțiune, pentru toate componentele. Intervenția în perioada de 
garanție trebuie să se facă în maximum 48 de ore de la solicitare. 

Transportul, instalarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului medical și tehnic 
se fac la sediul beneficiarului, în locația de utilizare, cu resursele furnizorului și sunt operații 
incluse în preț. 

Toate produsele trebuie să fie însoțite de documente de calitate, conform Normelor în 
vigoare, să fie noi și să aibă data fabricației cu cel mult 12 luni anterior datei furnizării. 

Toate produsele trebuie să fie însoțite de manuale de utilizare și manuale de service și 
furnizorul se obligă să instruiască un inginer al beneficiarului, pentru întreținere curentă și 
intervenții service de urgență, emițând un document în acest sens, pentru toate dispozitivele din 
configurație. 

Furnizorul se obligă să asigure suport tehnic și piese de schimb pentru o perioadă de 
minimum zece ani de la data punerii în funcțiune a dispozitivelor. 

1. Aparat mobilitate încheietura mâinii - Chirurgie Plastică (o bucată) 
Parametri tehnici și funcționali: 
Aparat cu dispozitive mecanice, pentru recuperarea membrului superior, prin mișcare activă. 
Să permită minimum opt tipuri de mișcări (flexii laterale sau verticale, abducțiuni, 
prono/supinații). 
Să permită ajustări ale poziției de lucru. 
Să poată fi poziționat pe o suprafață plană. 
Să permită efectuarea de exerciții, cu diverse tipuri de greutăți. 
Dispozitivul să fie însoțit de un flexor de mână, cu arcuri, minge din spumă pentru exerciții, 
inele pentru exerciții de reeducare senzorială. 
                 2. Aparat ergoterapie prin mișcări de flexo-extensie - Chirurgie Plastică (o bucată) 
Parametri tehnici și funcționali: 
Aparat cu dispozitive mecanice, pentru recuperarea membrului superior, prin mișcare activă. 
Să permită minimum opt tipuri de mișcări (flexii laterale sau verticale, abducțiuni, 
prono/supinații). 
Să permită ajustări ale poziției de lucru. 
Să poată fi poziționat pe o suprafață plană. 
Să permită efectuarea de exerciții, cu diverse tipuri de greutăți. 
Dispozitivul să fie însoțit de un flexor de mână, cu arcuri, minge din spumă pentru exerciții, 
inele pentru exerciții de reeducare senzorială. 
 
 

 




