CAIET DE SARCINI
Privind achiziția unui aparat portabil pentru măsurarea nivelului de zgomot la
locul de muncă (dozimetru)

Prezentul caiet de sarcini se întrocmește în vederea achiziției unui aparat de măsurare
a nivelului de zgomot la locul de muncă și constituie ansamblul cerințelor tehnice
minime pe baza cărora se elaborează oferta de către ofertant.
1. Autoritatea contractantă: – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” Bucuresti, având sediul în Bdul Ghencea nr.
35A, sector 6, Bucureşti, cod fiscal RO 1558391, cont bancar nr.
RO23RNCB0072049685020001, deschis la BCR, sucursala BCR sector 1,
RO29TREZ7005069XXX005269 Trezoreria Mun. Bucureşti;
2. Ofertantul: - are obligația să furnizeze echipamentul solicitat respectând întocmai
cerințele tehnice minime din prezentul caiet de sarcini și să ofere garanția specifică
pentru echipament conform legislației în vigoare.
3. Legislaţie aplicabilă: în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice, modalitatea de atribuire a contractului este achiziția
directă prin publicarea unui anunț publicitar pe site-ul www.inpm.ro. Achiziţia va fi
finalizată prin încheierea unui contract de achiziție (inclusiv montarea si punerea in
functiune).
4. Obiectul achiziţiei : DOZIMETRU DE ZGOMOT, Cod CPV: 38341200-9;
5. Cerințe tehnice minime:
1. Aparat portabil pentru măsurarea nivelului de zgomot la locul de muncă;
2. Conform cu STANDARDELE - IEC 61252:2002, ANSI S1.25:1991
3. De preferință microfon clasă de precizie 1, montat pe corpul instrumentului
Fara cablu,
4. Ponderari în frecvență
5. Detector Leq si RMS: A
6. Detector de varf: A, C si Z (Liniar)
7. Ponderari timp - Slow, Fast and Impulse (Incet, rapid si impuls);
8. Masurare simultana parametri - LAeq, Lpeak, Lmax, Lmin Nivelul de expunere
la zgomot: LAEPd, LEX,8h, LAE Expunerea la zgomot: Pa2hr, Pa2sec doza %;
doza proiectata %
9. Domeniul de masurare - Nivelul de zgomot: 65.0–140.3 dB
10. Inregistrare - Pana la 180 de ore cu valori inregistrate la fiecare 1 minut
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11. Compatibilitate cu Software specializat calcul expunere personală la
zgomot ,,Protector”;
12. Compatibilitate cu calibrator acustic, pentru microfoane, tip Bruel&Kjaer tip
4231;
13. Dovada aprobării de model a aparatului în România;
14. Accesorii: - cablu transfer date, CD soft intern, instrucțiuni de utilizare în limba
română, încărcător priză, geantă transport
Modul de finalizare a achiziţiei: încheierea unui contract de achiziţie publică.
Durata contractului: 2 (două) luni de la data semnării de către ambele părţi.
Valoarea estimată a achiziţiei fără TVA este de 7.600 lei
Criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică de servicii: preţul cel mai
scăzut pentru ofertele care îndeplinesc toate cerințele tehnice.
Termene de plată:
1. Plata TVA-ului aferent facturii împreuna cu receptia la institut a dozimetrului
în termen de 14 zile de la data semnării contractului;
2. Plata diferenței la factura echipamentului pana la 31.12.2017
Data limită până la care se depun ofertele: 09.11.2017 Ofertele vor fi redactate în
limba română si se vor transmite la adresa autorităţii din Bucureşti, Bd. Ghencea nr.
35A, sectorul 6, codul 061692 - Secretariat, la nr. de fax 021.315.78.22 sau la adresa
de email: office@inpm.ro, laboratorczv@gmail.com
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