
 

Cerințe tehnice 
Defibrilator automat extern pentru instruire 

 
Defibrilator automat extern cu acesorii special conceput pentru instruire, necesar pentru desfășurarea 
de sesiunilor de instruire care vor fi organizate în cadrul  modulul de instruire Acordarea primului 
ajutor medical la bordul navelor. 
Defibrilatorul automat extern cu accesorii va avea minim 8 scenarii de resuscitare standard pentru 
răspuns mai rapid la situaţii de urgenţă si va fi capabil sa simuleze toate functiile unui defibrilator 
obisnuit. Va fi prevăzut cu minim următoarele: 

• butonul de alimentare 
• buton care seteaza modul de CPR şi selectează scenariile- numarul de comprimari, respiratii si 

cicluri, rata de compresie pe minut, timpul de pauza,  
• butonul de soc prin intermediul căruia se ofera soc defibrilatorului, 
• comutator selectare modul adult sau pediatric, 
• posibilitatea de se  acoperi comutatorul de selectare pentru a preveni acționarea accidentală, 
• conector pentru electrozi și indicator care să  indice starea de conectare a electrozilor, 
• electrozi defibrilare pentru training, 
• indicator de pozitie a electrozilor pe pacient, 
• avertizeaza sa nu se atingă pacientul, 
• indica performanta CPR asupra pacientului 
• functíonare cu baterii și cu elergie electrică, 
• manual de utilizare, 
• geanta de transport. 

 

Ofertantul va asigura condițiile DDP de livrare a echipamentului conform cerințelor INCOTERMS 2010, la 
destinația finală care va fi la CERONAV- Subunitatea din Galați, Str. Portului nr. 54 A.  
Livrarea completă a echipamentului va trebui să fie realizată în termen de maxim  45 zile de la semnarea 
contractului și toate cheltuielile legate de livrarea echipamentului sunt suportate de furnizor.  
 
Perioada de garanție pentru Defibrilatorul automat extern cu accesorii  va fi de cel puţin 24 
(douăzecișipatru) luni începând de la data recepției fără observaţii. Pe durata perioadei de garanție, furnizorul va 
acorda suport și asistență tehnică gratuită și înlocuirea componentelor defecte. Timpul maxim de răspuns la 
orice sesizare care necesită intervenția furnizorului, în perioada de garanție, va fi de maxim 48 de ore, începând 
cu ziua următoare notificării scrise. 
 
Oferta va include mențiuni prin care se confirmă faptul că produsele livrate sunt noi și că acestea nu utilizează 
componente ale unor elemente folosite anterior.  
Ofertantul va prezenta, în cadrul propunerii tehnice, configuraţia generală ofertată cu precizarea tuturor 
componentelor. 
 

Specificaţiile sunt considerate minime obligatorii. 
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