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1. întrebare:
- Deoarece on Jine nu găsim caracteristicile modelului Forma indicat de dvs si, pentru a nu fi 
neclaritati, va rugam sa precizaţi:
- tipui congelatorului oferit: orizontal sau vertical?
- volumul aproximativ al acestuia
- alte caracteristici considerate eliminatorii, altele decât "stocare a 24.000 probe" de 1.5/2ml
- daca la livrare echipamentul trebuie sa vina insotit de rackurî si, daca da, ce număr de probe 
trebuie sa stocheze acestea.

2. Răspuns:
Cerinţe tehnice detaliate pentru Congelator -80°C 
Congelator vertical pentru temperaturi foarte scăzute -80°C.
Capacitatea congelatorului să fe de minim 340litri, minim 24000 criotuburi.
Echipare. Congelatorul să fie echipat cu:
- cel puţin 3 rafturi cu uşi interioare,
- minim 4 rackuri metalice a câte 3 rafturi şi 4 rackuri metalice a câte 4 rafturi
- cutii de stocare care să permit stocarea a minim 24000 de criotuburi de 1,5-2 mi.
Echipamentul să fie dotat cu sistem integrat de mentenanţă ce monitorizează funcţionarea 
echipamentului, să fie dotat cu afişaj: electronic şi domeniul de temperatură să fie cuprins în 
inervalul-50°C ... -86°C.

Mai jos este Răspunsul pentru Clarificare la anunţ publicitate 155476/22.02.2018, poz. 3
"Congelator -80 grade C, FORMA"
tipul cogelatorului oferit: orizontal sau vertical?
Răspuns. Congelatorul trebuie să fie vertical, 
volumul aproximativ al acestuia.
Răspuns. Congelator cu volumul minim de 340 litri 
alte caracteristici considerate eliminatorii
Răspuns. Echipamentul să fie dotat cu sistem integrat de mentenanţă ce monitorizează 
funcţionarea echipamentului, să fie dotat cu afişaj electronic şi domeniul de temperatură să fie 
cuprins în inervalul -50°C ... -86°C.
Echipare. Congelatorul să fie echipat cu:
- cel puţin 3 rafturi cu uşi interioare,
- minim 4 rackuri metalice a câte 3 rafturi şi 4 rackuri metalice a câte 4 rafturi
- cutii de stocare care să permit stocarea a minim 24000 de criotuburi de 1,5-2 ml.
daca la livrare echipamentul trebuie să vină însoţit de rackuri şi cutii şi, daca da, ce număr de 
probe trebuie să stocheze acestea.
Răspuns. Da, la livrare echipamentul trebuie să vină însoţit de rackuri şi cutii.
Echipamentul trebuie să fie furnizat cu minim 4 rackuri metalice a câte 3 rafturi şi 4 rackuri 
metalice a câte 4 rafturi şi cutii de stocare care să permită stocarea a minim 24000 de criotuburi 
de 1,5-2 ml

2. întrebare: Cu tot respectul de care va asiguram, facem precizarea ca, varianta publicata 
pe site Iicitatie.ro, nu va asigura o achiziţie corecta, neputnat la dispoziţia furnizorilor 
caracvteristici minimale pentru a putea primi oferte.
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Va rugam sa analizaţi daca o noua publicare -  cu caracteristici minimale specificate -  nu ar fi de 
ajutor.
2. Răspuns: Publicarea privind achiziţia directa a congelatorului si frigiderului pentru proiectul 
Microdiab s-a făcut pe site-ui institutiei noastre www.usv.ro ( unde s-a ataşat si datele tehnice ale 
echipamentelor) si în SEAP, prin urmare nu stim site-ul licitatie.ro ce date a preluat.
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