




ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  LICITAŢIE PUBLICĂ

nr. 18/03175 24.07.2018din

Denumirea autorităţii contractante: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

Achiziționarea centralizată a dispozitivelor medicale pentru aparatul diagnostic si alte
investigații conform necesităților IMSP, pentru anul 2018.Obiectul achiziției:
33100000-1Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  58  din  24.07.2018.

În scopul achiziţionării "Achiziționarea centralizată a dispozitivelor medicale pentru aparatul diagnostic si  alte investigații
conform necesităților IMSP, pentru anul 2018."

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018, 2019
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: CNAM

Cumpărătorul  invită  operatorii  economici  interesaţi,  care  îi  pot  satisface  necesităţile,  să  participe  la  procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor   Bunuri:

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1 Concentrator de oxigen
9.00Bucată1.1 Concentrator de oxigen Concentrator de oxigen

Cod 110400
Descriere Dispozitiv utilizat pentru
combaterea hipoxiei pacientului.
Parametru Specificatie
Tip portabil
Concentrația O2 in fluxul produs ≥
90%
Regșarea concentrației de O2 da
Reglarea fluxului de O2  0,125 - 5
L/min
Indicatorul fluxului grafic/numeric
Nivelul zgomotului produs ≤ 50 dB
Display grafic (afișaj parametri de
lucru) LED, TFT
Prezența filtrelor de particole
aeriene praf, bacteriene, HEPA, etc
Ieșiri pentru tubul de O2 minim 1
Alarme vizuale dacă concentratia
O2 ≤ 82%  da
Alarme sonore dacă fluxul este
redus da
Mască facială ≥ 2 buc.
Canulă nazală ≥ 2 set.
Filtru departicole aerian, rezervă ≥
1 buc.
Alimentare 220 V 50 Hz

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

9.00Bucată1.1 Concentrator de oxigen *Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 24 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

2 Unitate stomatologica (fara brat asistenta)
5.00Bucată2.1 Unitate stomatologica (fara brat asistenta) Unitate stomatologică (fără braţ

asistentă)
Cod 120100
Descriere  Reprezintă echipamentul
stomatologic esenţial pentru igiena
dentară şi tratament stomatologic
Parametrul    Specificaţia
Scaun stomatologic  Unghi de
înclinare  de la 100°pînă la 180°
  Tetieră  reglabilă
  Urcare/ coborîre  ≥ 40cm
  Setări  minim 1 utilizatori
  Greutate maximă  200kg
  Comandă  pedală
  Suprafaţa  rezistentă la prelucrarea
chimică
  Programe de poziţionare   minim 5
  Accesorii  cotiere
Scaun medic  Suprafaţa  rezistentă
la prelucrarea chimică
  Sarcina maximă  200kg
  Înălţime  reglabilă
  Suport spate  da
  Suport picior  da
Masa dentistului  Turbină  da
  Seringă cu 3 căi  apa,  aer, spray
    vîrf angulat 90, detaşabil
  Scaler cu minim 6 vîrfuri cu
iluminare LED  da
  Micromotor electric  da
  Piesă contraughi  da
Bloc hidraulic  Bol detaşabil  da
  Clătitor  da
  Filtru pentru impurităţi  da
  Posibilitatea programarii
volumului de apă  da
Turbină dentară  Sistem buton la
schimbul borului  da
  Presiune de lucru  de la 2.5 pînă la
2.7 bar
  Sursa de lumină  LED
  Răcire apă/aer  minim 3 orificii
separate
  Rotaţii  ≥300000 rot/mon
Piesă contraunghi  Rotaţii  ≥40000
rot/min
  Adaptabilă la micromotor  da
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

5.00Bucată2.1 Unitate stomatologica (fara brat asistenta)   Autoclavabilă  da
  Schimbarea frezei  buton
  Răcire apa/aer  minim 3 orificii
separate
Sursa de lumină  LED  oţel
inoxidabil
  Poziţii 2  ≥ 6000 Lux
    de la 40 000 lux
  Axa de rotaţie  ≥3
  Unghi de iluminare  reglabilă
  Înălţime  reglabilă
  Tip lumină  alb/rece
  Posibilitatea reglării temperaturii
culorii  da
Detartror (scaler)  5 vîrfuri cu
iluminare LED  da
  Mîner detaşabil, autoclavabil  da
  Frecvenţa de lucru  25 pînă la 31
KHz
  Intensitate  reglabilă
  Tip vîrfuri  ≥ 4
  Accesorii  trusă endodotică
Compresor  Fără ulei  da
  Putere  ≥1,5kw
Revenirea automată la poziţia
iniţială    da
Control multifuncţional de la picior
mobil
Tensiune    220-240V
Frecvenţa    50-60 Hz

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 12 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

3 Unitate stomatologica (caracteristici de
baza)

10.00Bucată3.1 Unitate stomatologica (caracteristici de baza) Unitate stomatologică (caracteristici
de baza)
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

10.00Bucată3.1 Unitate stomatologica (caracteristici de baza) Cod 120110
Descriere  Reprezintă echipamentul
stomatologic esenţial pentru igiena
dentară şi tratament stomatologic
Parametrul    Specificaţia
Scaun stomatologic  Unghi de
înclinare  de la 100°pînă la 180°
  Tetieră  reglabilă
  Urcare/ coborîre  ≥40cm
  Setări  minim 1 utilizatori
  Greutate maximă  200kg
  Comandă  pedală
  Suprafaţa  rezistentă la prelucrarea
chimică
  Programe de poziţionare   minim 3
  Accesorii  cotiere
Scaun medic  Suprafaţa  rezistentă
la prelucrarea chimică
  Sarcina maximă  200kg
  Înălţime  reglabilă
  Suport spate  da
  Suport picior  da
Masa dentistului  Turbină  da
  Seringă cu 3 căi  apă,  aer, spray
    vîrf angulat 90, detaşabil
  Scaler cu minim 6 vîrfuri cu
iluminare LED  da
  Micromotor electric  da
  Piesă contraughi  da
Braţ asistentă   Aspirator de salivă
2 furtunuri
  Panou de comandă cu aceleași
funcții ca la masa dentistului  da
Bloc hidraulic  Bol detaşabil  da
  Clătitor  da
  Filtru pentru impurităţi  da
  Posibilitatea programării
volumului de apă  da
Turbină dentară  Sistem buton la
schimbul borului  da
  Presiune de lucru  de la 2.5 pînă la
2.7 bar
  Sursa de lumină  LED
  Răcire apă/aer  minim 3 orificii
separate
  Rotaţii  ≥300000 rot/min
Piesă contraunghi  Rotaţii  ≥40000
rot/min
  Adaptabilă la micromotor  da
  Autoclavabilă  da
  Schimbarea frezei  buton
  Răcire apă/aer  minim 3 orificii
separate
Sursa de lumină  LED  da
  Poziţii 2  ≥ 6000 Lux
    de la 40 000 Lux
  Axa de rotaţie  ≥3
  Unghi de iluminare  reglabilă
  Înălţime  reglabilă
  Tip lumină  alb/rece
Detartror (scaler)  5 vîrfuri cu
iluminare LED  da
  Mîner detaşabil, autoclavabil  da
  Frecvenţa de lucru  25 pînă la 31
KHz
  Intensitate  reglabilă
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

10.00Bucată3.1 Unitate stomatologica (caracteristici de baza)   Tip virfuri  ≥ 4
  Accesorii  trusă endodotică
Compresor  Fără ulei  da
  Putere  ≥1,5kw
Revenirea automată la poziţia
iniţială    da
Control multifuncţional de la picior
mobil
Tensiune    220-240V
Frecvenţa    50-60 Hz

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 12 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

4 Unitate stomatologica (caracteristici
avansate)

10.00Bucată4.1 Unitate stomatologica (caracteristici avansate) Unitate stomatologică (caracteristici
avansate)
Cod 120120
Descriere  Reprezintă echipamentul
stomatologic esenţial pentru igienă
dentară şi tratament stomatologic.
Parametrul    Specificaţia
Scaun stomatologic  Unghi de
înclinare  de la 100°pînă la 180°
  Tetieră  reglabilă
  Urcare/ coborîre  ≥40cm
  Setări  minim 2 utilizatori
  Greutate maximă  200kg
  Comandă  pedală
  Suprafaţa  rezistentă la prelucrarea
chimică
  Programe de poziţionare   minim 5
  Accesorii  cotiere
Scaun medic  Suprafaţa  rezistentă
la prelucrarea chimică
  Sarcina maximă  200kg
  Înălţime  reglabilă
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

10.00Bucată4.1 Unitate stomatologica (caracteristici avansate)   Suport spate  da
  Suport picior  da
Masa dentistului  Turbină  da
  Seringă cu 3 căi  apă,  aer, spray
    vîrf angulat 90, detaşabil
  Scaler cu minim 6 vîrfuri cu
iluminare LED  da
  Micromotor electric  da
  Piesă contraughi  da
Braţ asistentă   Aspirator de salivă
2 furtunuri
  Panou de comandă cu aceleași
funcții ca la masa dentistului  da
  Camera intraorală  da
  Lampă fotopolimer  da
Bloc hidraulic  Bol din ceramică
detaşabil  da
  Clătitor  da
  Filtru pentru impurităţi  da
  Posibilitatea programării
volumului de apă  da
Turbină dentară  Sistem buton la
schimbul borului  da
  Presiune de lucru  de la 2.5 pînă la
2.7 bar
  Sursa de lumină  LED
  Răcire apă/aer  minim 3 orificii
separate
  Rotatii  ≥300000 rot/min
Piesă contraunghi  Rotaţii  ≥40000
rot/min
  Adaptabilă la micromotor  da
  Autoclavabilă  da
  Schimbarea frezei  buton
  Răcire apă/aer  minim 3 orificii
separate
Sursa de lumină  LED  da
  Poziţii 2  ≥ 6000 Lux
    de la 40 000 Lux
  Axa de rotaţie  ≥3
  Unghi de iluminare  reglabilă
  Înălţime  reglabilă
  Tip lumină  alb/rece
Detartror (scaler)  5 vîrfuri cu
iluminare LED  da
  Mîner detaşabil, autoclavabil  da
  Fregvenţa de lucru  25 pînă la 31
KHz
  Intensitate  reglabilă
  Tip vîrfuri  ≥ 4
  Accesorii  trusă endodotică
Compresor  Fără ulei  da
  Putere  ≥1,5kw
Monitor     ≥ 19
Camera intraorală  Conectare la
calculator prin USB  da
  Tip  CCD
Revenirea automată la poziţia
iniţială    da
Comanda de oprire urgentă    da
Control multifuncţional de la picior
mobil
Tensiune    220-240V
Frecvenţa    50-60 Hz

*Certificat de la producător ce
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

10.00Bucată4.1 Unitate stomatologica (caracteristici avansate) atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 12 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

5 Unitate dentara (fara fotoliu, scaun si sursa
de lumina)

1.00Bucată5.1 Unitate dentara (fara fotoliu, scaun si sursa de
lumina)

Unitate dentară (fără fotoliul
pacientului, scaunul dentistului și
sursă de lumină)
Cod  120140
Descriere Reprezintă echipamentul
dentar esenţial pentru efectuarea
tratamentului stomatologic
Parametrul  Specificaţia
Masa dentistului Turbină da
 Seringă cu 3 căi apă,  aer, spray
  vîrf angulat 90, detaşabil
 Scaler cu minim 5 vîrfuri cu
iluminare LED da
 Micromotor electric da
 Piesă contraughi da
Braţ asistentă  Aspirator de salivă 2
furtunuri
Bloc hidraulic Bol detaşabil da
 Clătitor da
 Filtru pentru impurităţi da
 Posibilitatea programării
volumului de apă da
Turbină dentară buton pentru
schimbul borului da
 Presiune de lucru de la 5 pînă la 8
bar
 Sursa de lumină LED
 Răcire apă/aer minim 3 orificii
separate
 Rotaţii ≥300000 rot/min
Piesă contraunghi Rotaţii ≥40000
rot/min
 Adaptabilă la micromotor da
 Autoclavabilă da
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată5.1 Unitate dentara (fara fotoliu, scaun si sursa de
lumina)

 Schimbarea frezei buton
 Răcire apă/aer minim 3 orificii
separate
Detartror (scaler) 5 vîrfuri cu
iluminare LED da
 Mîner detaşabil, autoclavabil da
 Frecvenţa de lucru 25 pînă la 31
KHz
 Intensitate reglabilă
 Tip virfuri ≥ 4
 Accesorii trusă endodotică
Compresor Fără ulei da
 Putere ≥1,5kw
Comanda de oprire urgentă  da
Control multifuncţional de la picior
mobil
Tensiune  220-240V
Frecvenţa  50-60 Hz

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 12 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

6 Lampa pentru examinare
27.00Bucată6.1 Lampa pentru examinare Lampă pentru examinare

Cod 130100
Descriere Lampă de examinare cu
braț articulat pe suport mobil
Alimentare-  ~220V, 50Hz.
Dimensiunea cîmpului luminous- ≥
120 mm
Temperatura culorii -aproximativ
4000 K
Cu înălțime reglabilă- 1500-1800
mm (diapazon)
Suport- cu acoperire anticorozivă
reglabil pe verticala
Baza-  cu acoperire anticorozivă
Tehnologia- Iluminarea bazată pe
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

27.00Bucată6.1 Lampa pentru examinare tehnologia LED
Timpul de viață a LED-urilor-
≥20000 h
Intensitatea luminii- reglabilă
Unghiul de iluminare- reglabilă
Braț articulat-  da
Nivelul de iluminare la 1 m distanță
minim 10 000 lux

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 24 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

7 Lampa germicida (varianta stationara)
54.00Bucată7.1 Lampa germicida (varianta stationara) Lampă germicidă (varianta

staționară)
Cod 130110
Descriere Lampă de quarț pentru
sterilizarea aeului în încăperea sălii
de proceduri, sălii de operație,
salon, etc.
Alimentare 220V, 50Hz
Montabila pe tavan sau perete Da
"Lampa cu tuburi,
tuburile incluse în dependență de
cantitatea solicitată" cu 1 tub, 30W,
≥ 10 m²
Spectru de raze  UV + vizibil
Unghiul de iradiere  180 grade
Timpul de funcționare a lămpilor ≥
8000 ore

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

54.00Bucată7.1 Lampa germicida (varianta stationara) evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 12 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

8 Lampă germicidă (varianta staționară 20m)
110.00Bucată8.1 Lampă germicidă (varianta staționară 20m) Lampă germicidă (varianta

staționară 20m)
Cod 130120
Descriere Lampă de quarț pentru
sterilizarea aeului în încăperea sălii
de proceduri, sălii de operație,
salon, etc.
Alimentare 220V, 50Hz
Montabila pe tavan sau perete Da
"Lampa cu tuburi,
tuburile incluse în dependență de
cantitatea solicitată" cu 1 tub, 55W,
≥ 20 m²
Spectru de raze  UV + vizibil
Unghiul de iradiere  180 grade
Timpul de funcționare a lămpilor ≥
8000 ore

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

110.00Bucată8.1 Lampă germicidă (varianta staționară 20m) indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 12 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

9 Lampa germicida (varianta  mobila)
23.00Bucată9.1 Lampa germicida (varianta  mobila) Lampă germicida (varianta mobilă)

Cod 130130
Descriere Lampă de quarț pentru
sterilizarea aeului în încăperi,
coridoare etc.
Alimentare 220V, 50Hz
Suportul dotat cu 4-6 roți Mîner
pentru transportare da
 Da, min. 2 cu frînă da
Numar de tuburi 3 tuburi, ≥ 30W, ≥
30 m² da
Tuburile tuburile incluse în set da
 ≥ 8000 ore  da
Spectru de raze  UV + vizibil da
Unghiul de iradiere  360 grade da

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 12 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

10 Lampa germicida (varianta de masa)
1.00Bucată10.1 Lampa germicida (varianta de masa) Lampă germicida (varianta de

masă)
Cod 130140
Descriere Lampă de quarț pentru
sterilizarea aeului, lichidului  etc.
Alimentare 220V, 50Hz
Mobilă cu ușițe Da
Numar de tuburi 1 sau 2
Spectru de raze  UV + vizibil
Tuburi ≥ 8000 ore

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată10.1 Lampa germicida (varianta de masa) Unghiul de iradiere  reglabil pîna la
100 grade

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 12 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

11 Cintar  electronic, pentru adulti
16.00Bucată11.1 Cintar  electronic, pentru adulti Cîntar electronic pentru adulţi

Cod 130700
Descriere Cîntar pentru adulţi
destinat pentru determinarea
greutăţii
Parametru   Specificaţia
Greutatea maximă   ≥ 200kg
Precizie   ≤ ± 10 gr
Pornirea/Închiderea   Automată
Ecran LCD   ≥ 65x26mm
Alimentare    baterii
   rețea 220V, 50Hz
Autocalibrare   da

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

16.00Bucată11.1 Cintar  electronic, pentru adulti momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 24 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

12 Cintar mecanic, pentru adulti
12.00Bucată12.1 Cintar mecanic, pentru adulti Cîntar mecanic, pentru adulţi

Cod 130710
Descriere Cîntar pentru maturi
destinat pentru determinarea
greutăţii
Parametru   Specificaţia
Greutatea maximă   ≥ 200kg
Precizie   ≤ ±10 gr
Calibrare manuală   da

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 24 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

13 Cintar mecanic, cu taliometru, pentru
adulti

40.00Bucată13.1 Cintar mecanic, cu taliometru, pentru adulti Cîntar mecanic, cu taliometru,
pentru adulţi
Cod 130720
Descriere Cîntar pentru maturi
destinat pentru determinarea
greutăţii
Parametru   Specificaţia
Greutatea maximă   ≥ 200 kg

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

40.00Bucată13.1 Cintar mecanic, cu taliometru, pentru adulti Sensivitatea   ≥ 100 gr
Precizie   ≤ ±10 gr
Accesorii  Taliometru 2000 mm
Calibrare manuală   da

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 24 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

14 Cintar electronic, pentru nou-nascuti
80.00Bucată14.1 Cintar electronic, pentru nou-nascuti Cîntar electronic, pentru nou-

născuţi
Cod 130800
Descriere Cîntar pentru nou născuţi
destinat pentru determinarea
greutăţii
Parametru   Specificaţia
Greutatea maximă   20 - 25 kg
Precizie   ≤ ± 5 gr
Functia blocare greutate   da
Functia Tara   da
Indicator de baterie descarcata   da
Pornirea/Închiderea   Automată
Ecran LCD   ≥ 65x26mm
Alimentare    baterii
   reațea, 220V, 50Hz
Autocalibrare   da

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

80.00Bucată14.1 Cintar electronic, pentru nou-nascuti ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de  24 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

15 Cintar mecanic, pentru nou-nascuti
21.00Bucată15.1 Cintar mecanic, pentru nou-nascuti Cîntar mecanic, pentru nou-născuţi

Cod 130810
Descriere Cîntar pentru nou născuţi
destinat pentru determinarea
greutăţii
Parametru   Specificaţia
Greutatea maximă   15 - 20 kg
Precizie   ≤+/-10 gr
Calibrare manuală   da

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de  24 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

16 Targa sanitara
2.00Bucată16.1 Targa sanitara Targa sanitară

Cod  140360
Descriere Dispozitiv medical

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

2.00Bucată16.1 Targa sanitara utilizat pentru transportul
pacientilor, in cadrul
departamentului de urgenta.
Parametru  Specificație
Tip  pliabila
Caracteristici Fixare pacient da
 Tetieră reglabilă da
Material Bară de transport Oțel
inox/Al
Acoperire  stofă reziztentă lavabilă
Sarcina maximă  ≤ 200 kg
Dimensiuni in stare  intinsa  ≤209 x
60 x 15 cm
Dimensiuni in stare pliata  ≤98 x 60
x 20 cm
Cadru de metal cu minim 3 bare
transversale  Să se atribuie
dimensiunilor constructive

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 12 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

17 Brancarda sanitara
4.00Bucată17.1 Brancarda sanitara Brancarda sanitara

Cod  140370
Descriere
Parametru  Specificație
Tip  reglabil/fix
Poziționare Tredelinburg da
 Antitredelinburg da
Control  manual
Caracteristici Bare laterale da
 Radiolucent top da
Roți Diametru ≥15 cm
 Frine ≥ 2
Material  Oțel inox
Acoperire  Oțel inox
Sarcina maximă   ≥ 200 kg

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

4.00Bucată17.1 Brancarda sanitara Dimensiuni  ≥ 215 x 95 cm
Saltea  Să se atribuie dimensiunilor
interne

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 12 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

18 Pat multifunctional pentru adulti (5-6
pozitii)

4.00Bucată18.1 Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) Pat multifunctional pentru adulţi (5-
6 poziţii)
Cod 140380
Descriere Paturi motorizate pentru
secții de ATI și secții de reanimare
Parametrul  Specificația
Tip  multifuncțional  cu 5-6 poziții
Tip pacient  adult
Controlul pacientului tip Toate
butoanele să fie însoțite de
simboluri grafice
 Funcționalități poziționare
sedentară
  poziționare Trendelenburg
  poziționare anti-Trendelenburg
Controlul de către asistentă
Blocarea control pacient da
Greutatea maximă a pacientului
Cadru pentru etichetă pe spetează
≥220 kg
Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm
Rotile Diametru ≥12.5 cm
 Sistem de blocare  la minim 2
rotile
Parapete de protecție laterale  da
Extensia lungimii patului  opțională
Reglare manuală a părților
importante în caz de lipsă de
energie electrică  opțională

33100000-1
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măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

4.00Bucată18.1 Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) Alimentare   220 V, 50 Hz
Saltele lavabile ortopedică  inclusă
 antidecubit + accesorii opțională

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 24  luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

19 Pat pediatric standard (mecanic) pentru
sugari

10.00Bucată19.1 Pat pediatric standard (mecanic) pentru sugari Pat pediatric standard (mecanic)
pentru sugari
Cod 140480
Descriere Paturi standard pentru
sugari, destinate pentru staţionarea
pacienţilor
Parametrii   Specificația
Construcția, căptușeala  Netoxic
  Fără margini ascuțite
Poziționare  Plană
Saltea Ortopedică Să se potrivească
perfect cu dimensiunile interioare
ale patului
Barele de protecție laterale
Detașabile
Rotile Diametru ≥10 cm
 Frînă ≥2
Înălțime  Reglabilă
Accesorii  Husă pentru saltea

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele

33100000-1
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măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

10.00Bucată19.1 Pat pediatric standard (mecanic) pentru sugari oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 24 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

20 Fotoliu ginecologic
5.00Bucată20.1 Fotoliu ginecologic Fotoliu ginecologic

Cod 140600
Descriere Destinat amplasării
pacientului pentru investigații
ginecologice
Parametrul  Specificația
Acțiune electromecanică
Secțiuni ≥ 3
Suporturi pentru mîini
 pentru picioare
Carcasul oțel vopsit electrostatic
Suprafața  acoperită cu material
moale, rezistent la detergenți
chimici
Înălțime reglabilă 55 - 90 cm
Capacitate maximă ≥ 150 kg

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit

33100000-1
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

5.00Bucată20.1 Fotoliu ginecologic numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 24 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

21 Lampa cu fanta
1.00Bucată21.1 Lampa cu fanta Lampă cu fantă

Cod 170100
Descriere Microscop binocular care
permite examinarea stereoscopică
detaliată a structurilor oculare.
Parametrul  Specificația
Sistemul de iluminare Lățimea
fantei,mm 0-10 minimum,
adjustabilă
 Lungimea fantei, mm 0-10
minimum, adjustabilă
 Rotirea, grade 0-90 maximum
 Filtre Minim: albastru, verde,
absorbție de căldură
Microscopul Tipul  Binocular
 Mărire totală 10x minimum
 Metoda de schimbare a măririi Să
se indice
 Gama de reglare a dioptriei,
dioptrii de la -7 la +7 minim
Gama de mișcare Deplasare
laterală, mm ≥100
 Deplasare în adîncime, mm ≥100
 Deplasare în înălțime, mm ≥30
 Reglare fină de la  joystick, mm
≥±10
 Reglarea înălțimii bărbiei, mm ≥
70
Alimentarea, 220 V, 50 Hz  da
Accesorii  Setul standard
 Bec 2 buc.

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată21.1 Lampa cu fanta Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de  24 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

22 Tonometru ocular portativ
49.00Bucată22.1 Tonometru ocular portativ Tonometru ocular portativ

Cod 170300
Descriere Tonometrul ocular este
destinat pentru masurarea presiunii
intraoculare
Parametru   Specificaţia
Tip   non-corneal
Autocalibrare   da
Precizie   ≤20mmHg  +/-2mm
≥20mmHg- +/-10%
Ecran    LCD
Alimentare    baterii

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 24 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

23 Autorefractometru
3.00Bucată23.1 Autorefractometru Autorefractometru

Cod  170400
Descriere  Autorefractometru este
un dispozitiv utilizat în timpul unui
examen oftalmologic pentru a oferi
o măsurare obiectivă a erorilor și de
prescriptie de refractie a unei
persoane pentru ochelari sau lentile
de contact.
Parametru  Specificație
Gama măsurilor de refracție
Distanța vertex, mm 0, 10, 12, 13.5,
15
 Putere sferă (SPH) -25 ~ +25D
(pasul 0,12/0,25D)
 Putere cilindru(CYL) -10 ~ +10D
(pasul 0,12/0,25D)
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

3.00Bucată23.1 Autorefractometru  Axa 0-180 (pasul 1)
 Distanța pupilară, mm 10 -
85(pasul 1)
 Diametru pupilar minim, mm 2.3
Display  LCD
Printer  da
Alimentare  220 V, 50 Hz

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 24 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

24 Oftalmoscop
19.00Bucată24.1 Oftalmoscop Oftalmoscop direct

Cod  170500
Descriere  Oftalmoscop - dispozitiv
pentru examinarea fundului de ochi
Parametru  Specificație
Tip  Portabil
Diapazon focusare  -20 - +20 D
pasii de Dioptrii  1-10; 15; 20
Sistem iluminare  LED
5 fante spot mare da
 spot mic da
 stea de fixatie optional
 jumatate de spot da
 filtru rosu optional
 filtru albastru optional
 filtru verde optional
Alimentare Baterie reîncărcabilă da
Încărcator de la retea 220V 50Hz
da

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

19.00Bucată24.1 Oftalmoscop conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 24 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

25 Lentila Volk
2.00Bucată25.1 Lentila Volk Lentila Volk

Cod  170520
Descriere  Lentila Volk permite
efectuarea oftalmoscopiei indirecte
Parametru  Specificație
Dioptrii  20D optional
  78D da
  90D da
Mărire (spot) laser  ≤0,94x
Distanța de focusare, mm  15

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru

33100000-1



pag. 24

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

2.00Bucată25.1 Lentila Volk echipament nu mai mic de 12 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

26 Electroencefalograf cu functii de baza
1.00Bucată26.1 Electroencefalograf cu functii de baza Electroencefalograf cu funcţii de

bază
Cod 260100
Descriere Electroencefalograful cu
funcții de bază măsoară, amplifică,
filtrează şi înregistrează semnalul
EEG şi printează datele pentru
proceduri de diagnostic.
Parametrul  Specificația
Aplicații Diagnosticul EEG da
 Electroencefalografia da
 Altele Să se indice
Numărul de canale  ≥32
Rezoluția datelor EEG, bits  ≥ 12
Gama frecvenței de lucru, Hz  >200
Display Funcția freez da
 Afișare derivații ≥32
 Dimensiuni ≥ 20 inci
 EEG în timp real da
Verifricarea impendanței
electrodului  Automată
Filtru de rejecție comună, dB  100
la 50 Hz
Impendanța preamplificatorului,
Mohm  ≥ 10
Calibrarea  automată da
 Rata de calibrare selectată de
utilizator da
Detectarea și interpretarea datelor
da
Controlul sensitivității Setări
manuale da
 În pași da
 Gama, µV/mm 1-100
Filtru de frecvență înaltă Banda, Hz
≤0.3 la setări de frecvență joasă
 Setare manuală da
Filtru de frecvență înaltă Banda, Hz
≥70 la setări a frecvenței înalte
 Setare manuală da
Filtru notch  da
 Setare manuală da
Video digital Opțiune da
 Comprimarea  da
 Sincronizarea cu EEG da
 Capacitatea de stocare video/EEG
≥ 24 h
Fotostimulator  Optional
Interfaşă de ieşire  da
I/O auxiliare  Să se indice
REMOTE MONITORING
Optional
SISTEM PC CPU Intel Core 2 Duo,
HDD min. 320 Gb, RAM min.4 Gb,
Windows 7/8 +licență da
Tip de stocare  HD, purtători
mobili(CD-R, DVD);
Printer  da
Adnotări Valorile filtrului, Scala
orizontală și verticală, evenimente,
ora/data, ID Pacient da
Afișări Afișare oră, data da
 Afișare ID pacient da
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată26.1 Electroencefalograf cu functii de baza Alimentare 220 V, 50 Hz da
Baterie internă Pentru versiunile
laptop da

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de24 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

27 Electroencefalograf pentru monitorizarea
EEG continua

2.00Bucată27.1 Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG
continua

Electroencefalograf pentru
monitorizarea EEG continuă
Cod 260110
Descriere Electroencefalograful
care măsoară, amplifică, filtrează şi
înregistrează semnalul EEG şi
printează datele pentru proceduri de
diagnostic. De asemenea aici intră
monitoare-EEG dedicate pentru
utilizarea continuă.
Parametrul  Specificația
Aplicații Diagnosticul EEG da
 Monitorizarea EEG da
 PSG da
 LTM da
 Electroencefalografia da
 Altele da
Numărul de canale  ≥32
Rezoluția datelor EEG, bits  ≥ 12
Gama frecvenței de lucru, Hz  >200
Display Funcția freez da
 Afișare derivații ≥32
 Dimensiuni ≥ 20 inci
 EEG în timp real da
Verifricarea impendanței
electrodului  Automată
Filtru de rejecție comună, dB  100
la 50 Hz
Impendanța preamplificatorului,
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

2.00Bucată27.1 Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG
continua

Mohm  ≥ 10
Calibrarea  automată da
 Rata de calibrare selectată de
utilizator da
Detectarea și interpretarea datelor
da
Detectare automată  da
Alarme  da
Video digital  da
 Comprimarea  da
 Sincronizarea cu EEG da
 Capacitatea de stocare video/EEG
≥ 24 h
Fotostimulator  da
Interfaşă de ieşire  da
I/O auxiliare  da
Monitoring de la distanță  Optione
SISTEM PC  da
Tip de stocare  HDD, purtători
mobili(CD-R, DVD);
Printer  da
 Printare automată Optione
Adnotări Valorile filtrului, Scala
orizontală și verticală, evenimente,
ora/data, ID Pacient da
Afișări Afișare oră, data da
 Afișare ID pacient da
Alimentare 220 V, 50 Hz da
Baterie internă Pentru versiunile
laptop da

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 24 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

28 Electrocardiograf 3 canale, display alb-
negru

46.00Bucată28.1 Electrocardiograf 3 canale, display alb-negru Electrocardiograf cu 3 canale,
display alb-negru
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

46.00Bucată28.1 Electrocardiograf 3 canale, display alb-negru Cod 260200
Descriere Electrocardiograf cu 3
canale, care înregistrează, printează
şi/sau interpretează ECG de la o
singură sau mai multe derivații
simultan cu display monocrom.
Parametrul  Specificația
Tip pacient  adult, pediatric
Numărul de canale de procesare  3
Configurația Portabil da
Derivațiile Tip înregistrare auto și
manual
 Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv
 Semnal de calibrare 1 mV, ± 3%
Gama de frecvență De diagnostic
0.05-150 Hz
 Filtru muscular 25, 35Hz
 Filtru  frecvență joasă 0.05, 0.16,
0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz
 Filtru  frecvență înaltă 20, 40, 100,
150Hz
 Filtru de rețea 50 Hz
Impendanța de intrare  ≥ 10 M Ohm
Gama de rejecție a modului comun
la 50 Hz  > 100 dB
Convertor analog-digital  ≥ 12 bit
Scurgeri spre pacient prin electrozi
≤10 μA
Detector de pacemaker  da
Indicator deconectare electrod
acustic sau vizual  da
Imprimantă Termică încorporată
 Mărimea hîrtiei ≥ 60 mm
 Să se indice numele derivației
printate da
 Viteza de înscriere 25, 50 mm/s, ±
5%
 Densitatea imprimarii 8 dpi/mm
(rezoluție verticală) și 40 dpi/mm
(rezoluție orizontală) la viteza de 25
mm/s
 Derivațiile înscrise minim 12
 Numărul de derivații înscrise
simultan 3
 Hîrtia termică să fie compatibilă și
de la alți producători de hîrtie cu
dispozitivul ECG da
Display Grafic da
 LCD monochrmon da
 "Monitorizarea pe display:
data, ora, sensibilitatea, viteza de
înscriere, filtru, derivațiile" da
 Marime ecran  ≥ 4 inch
 Rezoluție display ≥ 320x240
 Numărul de derivații afișate
simultan ≥ 6
Posibilitatea transmiterii datelor la
un sistem de management al datelor
ECG prin fir (să se indice interfața
te transmitere)  da
Posibilitatea introducerii rapide a
datelor pacientului  Nume, ID,
vîrsta, sex, greutate, înălțimea
Ajustarea automată a izoliniei  da
Posibilitatea de ajustare a grilei
X1/2, X1, X2
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

46.00Bucată28.1 Electrocardiograf 3 canale, display alb-negru Identificarea aritmiei  da
 Ritmului cardiac Diapazon 30 -
300 BPM
 Acuratețea ± 1 BPM
Interpretarea Sistem de interpretare
a datelor ECG da
 Măsurări PR, PQ, QT, QTC, P,
QRS, T, ST, HR;
 Timpul interpretării minim 10 s
Alimentarea  220 V, 50 Hz
Baterie internă reîncărcabilă da
Timp operare autonomă  ≥ 3 h
Protecție defibrilator  ≥ 400 J
Indicatori vizuali contact slab sau
lipsă de contact da
 status sistem da
 deconectare alimentare rețea da
 baterie descărcată da
Accesorii
Cablu pacient cu set de electrozi
pectorali de tip pară (6  buc.) și
membranari de tip clește (4 buc.)  2
set.
Hîrtie termică   30 buc.
Gel de contact  1 litru

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 24 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

29 Electrocardiograf 3 canale, display color
2.00Bucată29.1 Electrocardiograf 3 canale, display color Electrocardiograf cu 3 canale,

display color
Cod 260210
Descriere Electrocardiograf cu 3
canale, care înregistrează, printează
şi/sau interpretează ECG de la o
singură sau mai multe derivații
simultan cu display color.

33100000-1



pag. 29

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

2.00Bucată29.1 Electrocardiograf 3 canale, display color Parametrul  Specificația
Tip pacient  adult, pediatric
Numărul de canale de procesare  3
Configurația Portabil da
Derivațiile Tip înregistrare auto și
manual
 Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv
 Semnal de calibrare 1 mV, ± 3%
Gama de frecvență De diagnostic
0.05-150 Hz
 Filtru muscular 25, 35Hz
 Filtru  frecvență joasă 0.05, 0.16,
0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz
 Filtru  frecvență înaltă 20, 40, 100,
150Hz
 Filtru de rețea 50 Hz
Impendanța de intrare  ≥ 10 M Ohm
Gama de rejecție a modului comun
la 50 Hz  > 100 dB
Convertor analog-digital  ≥ 12 bit
Scurgeri spre pacient prin electrozi
≤10 μA
Detector de pacemaker  da
Indicator deconectare electrod
acustic sau vizual  da
Imprimantă Termică încorporată
 Mărimea hîrtiei ≥ 60 mm
 Să se indice numele derivației
printate da
 Viteza de înscriere 25, 50 mm/s, ±
5%
 Densitatea imprimarii 8 dpi/mm
(rezoluție verticală) și 40 dpi/mm
(rezoluție orizontală) la viteza de 25
mm/s
 Derivațiile înscrise minim 12
 Numărul de derivații înscrise
simultan 3
 Hîrtia termică să fie compatibilă și
de la alți producători de hîrtie cu
dispozitivul ECG da
Display Grafic, LCD TFT color da
 "Monitorizarea pe display:
data, ora, sensibilitatea, viteza de
înscriere, filtru, derivațiile" da
 Marime ecran  ≥ 4 inch
 Rezoluția ≥ 320x240 pix
 Numărul de derivații afișate
simultan ≥ 6
Posibilitatea transmiterii datelor la
un sistem de management al datelor
ECG prin fir (să se indice interfața
te transmitere)  da
Posibilitatea introducerii rapide a
datelor pacientului  Nume, ID,
vîrsta, sex, greutate, înălțimea
Ajustarea automată a izoliniei  da
Posibilitatea de ajustare a grilei
X1/2, X1, X2
Identificarea aritmiei  da
 Ritmului cardiac Diapazon 30 -
300 BPM
 Acuratețea ± 1 BPM
Interpretarea Sistem de interpretare
a datelor ECG da
 Măsurări PR, PQ, QT, QTC, P,
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

2.00Bucată29.1 Electrocardiograf 3 canale, display color QRS, T, ST, HR;
 Timpul interpretării minim 10 s
Alimentarea  220 V, 50 Hz
Baterie internă reîncărcabilă da
Timp operare autonomă  ≥ 3 h
Protecție defibrilator  ≥ 400 J
Indicatori vizuali contact slab sau
lipsă de contact da
 status sistem da
 deconectare alimentare rețea da
 baterie descărcată da
Accesorii
Cablu pacient cu set de electrozi
pectorali de tip pară (6  buc.) și
membranari de tip clește (4 buc.)  2
set.
Hîrtie termică   30 buc.
Gel de contact  1 litru

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 24 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

30 Electrocardiograf 6 canale
19.00Bucată30.1 Electrocardiograf 6 canale Electrocardiograf cu 6 canale, cu

interpretare
Cod 260220
Descriere Electrocardiograf cu 6
canale, care înregistrează, printează
şi/sau interpreteaază ECG de la o
singură sau mai multe derivații
simultan cu display color.
Parametrul  Specificația
Tip pacient  adult, pediatric
Numărul de canale de procesare  6
Configurația Portabil da
Derivațiile Tip înregistrare auto și
manual
 Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

19.00Bucată30.1 Electrocardiograf 6 canale  Semnal de calibrare 1 mV, ± 3%
Gama de frecvență De diagnostic
0.05-150 Hz
 Filtru muscular 25, 35Hz
 Filtru  frecvență joasă 0.05, 0.16,
0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz
 Filtru  frecvență înaltă 20, 40, 100,
150Hz
 Filtru de rețea 50 Hz
Impendanța de intrare  ≥ 10 M Ohm
Gama de rejecție a modului comun
la 50 Hz  > 100 dB
Convertor analog-digital  ≥ 12 bit
Scurgeri spre pacient prin electrozi
≤10 μA
Detector de pacemaker  da
Indicator deconectare electrod
acustic sau vizual  da
Imprimantă Termică încorporată
 Mărimea hîrtiei ≥ 60 mm
 Să se indice numele derivației
printate da
 Viteza de înscriere 25, 50 mm/s
 Densitatea imprimarii 8 dpi/mm
(rezoluție verticală) și 40 dpi/mm
(rezoluție orizontală) la viteza de 25
mm/s
 Acuratețea ± 5% (axa x), ± 5%
(axa y)
 Derivațiile înscrise minim 12
 Numărul de derivații înscrise
simultan 3, 6
 Hîrtia termică să fie compatibilă și
de la alți producători de hîrtie cu
dispozitivul ECG da
Display Grafic, LCD TFT color da
 "Monitorizarea pe display:
data, ora, sensibilitatea, viteza de
înscriere, filtru, derivațiile" da
 Marime ecran  ≥ 8 inch
 Rezoluția ≥ 640x480 pix
 Numărul de derivații afișate
simultan 12
Posibilitatea transmiterii datelor la
un sistem de management al datelor
ECG prin fir (să se indice interfața
te transmitere)  da
Posibilitatea introducerii rapide a
datelor pacientului  Nume, ID,
vîrsta, sex, greutate, înălțimea
Ajustarea automată a izoliniei  da
Posibilitatea de ajustare a grilei
X1/2, X1, X2
Identificarea aritmiei  da
 Ritmului cardiac Diapazon 30 -
300 BPM
 Acuratețea ± 1 BPM
Interpretarea Sistem de interpretare
a datelor ECG da
 Măsurări PR, PQ, QT, QTC, P,
QRS, T, ST, HR;
 Timpul interpretării minim 10 s
Alimentarea  220 V, 50 Hz
Baterie internă reîncărcabilă da
Timp operare autonomă  ≥2,5 h
Protecție defibrilator  ≥ 400 J
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

19.00Bucată30.1 Electrocardiograf 6 canale Indicatori vizuali contact slab sau
lipsă de contact da
 status sistem da
 deconectare alimentare rețea da
 baterie descărcată da
Accesorii
Cablu pacient cu set de electrozi
pectorali de tip pară (6  buc.) și
membranari de tip clește (4 buc.)  2
set.
Hîrtie termică   30 buc.
Gel de contact  1 litru
Stand pe rotile stand pe rotile da
 ≥ 4 roți da
 ≥ 2 roți cu frînă da
 mîner pentru transportarea
standului da
 coș pentru accesorii da
 braț suport pentru electrozi ECG da
 suport pentru gel de contact da
 ajustarea pe înalține optional
 sistem de fixare dispozitivului de
suport da

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 24 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

31 Electrocardiograf 12 canale, caracteristici
medii

6.00Bucată31.1 Electrocardiograf 12 canale, caracteristici
medii

Electrocardiograf cu 12 canale,
caracteristici medii
Cod 260230
Descriere Electrocardiograf cu 12
canale, care înregistrează, printează
şi/sau interpretează ECG de la o
singură sau mai multe derivații
simultan, cu display color.
Parametrul  Specificația
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

6.00Bucată31.1 Electrocardiograf 12 canale, caracteristici
medii

Tip pacient  adult, pediatric
Numărul de canale de procesare  12
Configurația Portabil da
Derivațiile Tip înregistrare auto și
manual
 Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv
 Semnal de calibrare 1 mV, ± 3%
Gama de frecvență De diagnostic
0.05-150 Hz
 Filtru muscular 25, 35Hz
 Filtru  frecvență joasă 0.05, 0.16,
0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz
 Filtru  frecvență înaltă 20, 40, 100,
150Hz
 Filtru de rețea 50 Hz
Impendanța de intrare  ≥ 50 M Ohm
Gama de rejecție a modului comun
la 50 Hz  > 100 dB
Convertor analog-digital  ≥ 12 bit
Scurgeri spre pacient prin electrozi
≤10 μA
Detector de pacemaker  da
Indicator deconectare electrod
acustic sau vizual  da
Imprimantă Termică încorporată
 Mărimea hîrtiei ≥ 110 mm da
 Să se indice numele derivației
printate da
 Viteza de înscriere 25, 50 mm/s
 Densitatea imprimarii 8 dpi/mm
(rezoluție verticală) și 40 dpi/mm
(rezoluție orizontală) la viteza de 25
mm/s
 Acuratețea ± 5% (axa x), ± 5%
(axa y)
 Derivațiile înscrise minim 12
 Numărul de derivații înscrise
simultan 3, 6, 12
 Hîrtia termică să fie compatibilă și
de la alți producători de hîrtie cu
dispozitivul ECG da
Display Grafic, LCD TFT color da
 "Monitorizarea pe display:
data, ora, sensibilitatea, viteza de
înscriere, filtru, derivațiile" da
 Marime ecran ≥ 7 inch da
 Rezoluția ≥ 800x480 pix
 Numărul de derivații afișate
simultan 12
Posibilitatea transmiterii datelor la
un sistem de management al datelor
ECG Ethernet, USB, SD card da
Format date ECG BMP da
 JPG da
 GIF da
 PDF da
 XML da
 DICOM da
Memorie ≥ 3000 inregistrari ECG
da
Soft specializat pentru analiza
rezultatelor ECG la calculator  da
Posibilitatea introducerii rapide a
datelor pacientului  Nume, ID,
vîrsta, sex, greutate, înălțimea
Ajustarea automată a izoliniei  da
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

6.00Bucată31.1 Electrocardiograf 12 canale, caracteristici
medii

Posibilitatea de ajustare a grilei
X1/2, X1, X2
Identificarea aritmiei  da
 Ritmului cardiac Diapazon 30 -
300 BPM
 Acuratețea ± 1 BPM
Interpretarea Sistem de interpretare
a datelor ECG da
 Măsurări PR, PQ, QT, QTC, P,
QRS, T, ST, HR;
 Timpul interpretării minim 10 s
Alimentarea  220 V, 50 Hz
Baterie internă reîncărcabilă da
Timp operare autonomă  ≥ 2 h
Protecție defibrilator  ≥ 400 J
Indicatori vizuali contact slab sau
lipsă de contact da
 status sistem da
 deconectare alimentare rețea da
 baterie descărcată da
Accesorii
Cablu pacient cu set de electrozi
pectorali de tip pară (6  buc.) și
membranari de tip clește (4 buc.)  2
set.
Hîrtie termică   30 buc.
Gel de contact  1 litru
Stand pe rotile stand pe rotile da
 ≥ 4 roți da
 ≥ 2 roți cu frînă da
 mîner pentru transportarea
standului da
 coș pentru accesorii da
 braț suport pentru electrozi ECG da
 suport pentru gel de contact da
 ajustarea pe înalține optional
 sistem de fixare dispozitivului de
suport da

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

6.00Bucată31.1 Electrocardiograf 12 canale, caracteristici
medii Termenul de garanție pentru

echipament nu mai mic de 24 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

32 Electrocardiograf 12 canale, caracteristici
avansate

3.00Bucată32.1 Electrocardiograf 12 canale, caracteristici
avansate

Electrocardiograf cu 12 canale,
caracteristici avansate
Cod 260231
Descriere Electrocardiograf cu 12
canale, care înregistrează, printează
şi/sau interpretează ECG de la o
singură sau mai multe derivații
simultan, cu display color.
Parametrul  Specificația
Tip pacient  adult, pediatric
Numărul de canale de procesare  12
Configurația Portabil da
Derivațiile Tip înregistrare auto și
manual
 Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv
 Semnal de calibrare 1 mV, ± 3%
Gama de frecvență De diagnostic
0.05-150 Hz
 Filtru muscular 25, 35Hz
 Filtru  frecvență joasă 0.05, 0.16,
0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz
 Filtru  frecvență înaltă 20, 40, 100,
150Hz
 Filtru de rețea 50 Hz
Impendanța de intrare  ≥ 50 M Ohm
Gama de rejecție a modului comun
la 50 Hz  > 100 dB
Convertor analog-digital  ≥ 12 bit
Scurgeri spre pacient prin electrozi
≤10 μA
Detector de pacemaker  da
Indicator deconectare electrod
acustic sau vizual  da
Imprimantă Termică încorporată
 Mărimea hîrtiei ≥ 210 mm da
 Să se indice numele derivației
printate da
 Viteza de înscriere 25, 50 mm/s
 Densitatea imprimarii 8 dpi/mm
(rezoluție verticală) și 40 dpi/mm
(rezoluție orizontală) la viteza de 25
mm/s
 Acuratețea ± 5% (axa x), ± 5%
(axa y)
 Derivațiile înscrise minim 12
 Numărul de derivații înscrise
simultan 3, 6, 12
 Hîrtia termică să fie compatibilă și
de la alți producători de hîrtie cu
dispozitivul ECG da
Display Grafic, LCD TFT color da
 "Monitorizarea pe display:
data, ora, sensibilitatea, viteza de
înscriere, filtru, derivațiile" da
 Marime ecran ≥ 10 inch da
 Rezoluția ≥ 800x480 pix
 Touchscreen da
 Numărul de derivații afișate
simultan 12
Posibilitatea transmiterii datelor la
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

3.00Bucată32.1 Electrocardiograf 12 canale, caracteristici
avansate

un sistem de management al datelor
ECG Ethernet, USB, SD card da
Format date ECG BMP da
 JPG da
 GIF da
 PDF da
 XML da
 DICOM da
Memorie ≥ 3000 inregistrari ECG
da
Soft specializat pentru analiza
rezultatelor ECG la calculator  da
Posibilitatea introducerii rapide a
datelor pacientului  Nume, ID,
vîrsta, sex, greutate, înălțimea
Ajustarea automată a izoliniei  da
Posibilitatea de ajustare a grilei
X1/2, X1, X2
Identificarea aritmiei  da
 Ritmului cardiac Diapazon 30 -
300 BPM
 Acuratețea ± 1 BPM
Interpretarea Sistem de interpretare
a datelor ECG da
 Măsurări PR, PQ, QT, QTC, P,
QRS, T, ST, HR;
 Timpul interpretării minim 10 s
Alimentarea  220 V, 50 Hz
Baterie internă reîncărcabilă da
Timp operare autonomă  ≥ 2 h
Protecție defibrilator  ≥ 400 J
Indicatori vizuali contact slab sau
lipsă de contact da
 status sistem da
 deconectare alimentare rețea da
 baterie descărcată da
Accesorii
Cablu pacient cu set de electrozi
pectorali de tip pară (6  buc.) și
membranari de tip clește (4 buc.)  2
set.
Hîrtie termică   30 buc.
Gel de contact  1 litru
Stand pe rotile stand pe rotile da
 ≥ 4 roți da
 ≥ 2 roți cu frînă da
 mîner pentru transportarea
standului da
 coș pentru accesorii da
 braț suport pentru electrozi ECG da
 suport pentru gel de contact da
 ajustarea pe înalține optional
 sistem de fixare dispozitivului de
suport da

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

3.00Bucată32.1 Electrocardiograf 12 canale, caracteristici
avansate

ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 24 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

33 Monitor Holter ECG
3.00Bucată33.1 Monitor Holter ECG Monitor Holter ECG

Cod 260260
Descriere Dispozitivul înregistrează
ECG in 12 derivații simultan,
nictimeral monitorizind parametrii
in timpul repaosului si la efort.
Parametrul  Specificația
Tip pacient  adult, pediatric
Numărul de canale de procesare  12
Configurația Portabil da
Derivațiile Tip înregistrare automat
Gama de frecvență De diagnostic
0.05-150 Hz
Impendanța de intrare  ≥ 10 M Ohm
Gama de rejecție a modului comun
la 50 Hz  > 100 dB
 Ritmului cardiac Diapazon 30 -
300 BPM
 Acuratețea ± 1 BPM
Display LCD, LED da
Indicator deconectare electrod
acustic sau vizual  da
Posibilitatea transmiterii datelor
ECG la PC sau notebook   USB,
SD-Card, Wi-Fi, BT
Alimentarea  3 V DC
Baterie  reîncărcabilă da
Timp operare autonomă  ≥ 25 h
Indicatori vizuali  contact slab sau
lipsă de contact
  status sistem
  deconectare alimentare rețea
  baterie descărcată
Acesorii standard Cablu pacient cu
conectare la 10 electrozi  2 unități
 Set de electrozi de unica folosinta
adult 500 buc.
 Set de electrozi de unica folosinta
pediatric 500 buc.
softul necesar pentru analiza Holter
ECG  pe PC  da

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

3.00Bucată33.1 Monitor Holter ECG prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 24 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

34 Spirograf
5.00Bucată34.1 Spirograf Spirograf

Cod 260500
Descriere Spirometru de
diagnosticare utilizat pentru a
măsura debitul de aer şi a
volumelor rezultate din manevrele
de spirometrie de bază (de exemplu,
capacitatea vitală forţată [SVI],
fluxul de vîrf [PF], volumul
expirator forţat într-o secundă
[FEV1]).
Parametrul Specificația
Tip Spirometru portabil
Gama de volum- 0-5 l
Gama de flux- 0-10 l/s
Memorarea automată a celor mai
bune 3 rezultate de spirometrie- da
Parametri măsurați FVC
 FEV1
 FEV1/FVC
Raport PEF
 EVC
 IVC
 Ti
 Te
 IC
 IRV
 ERV
 TV
Printer  intern
Memorie- nu mai puțin de 300 teste
grafice memorate
Transfer date la PC:   -teste pacient
  -verificare aparat
  -up-gradare software
Dispozitivul de măsură
bidirecțional
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

5.00Bucată34.1 Spirograf Diapazonul de volum:  ≥ 0- 5 l
Diapazonul de flux:  ≥ 0- 10 l/s
Eroarea la volum - ≤3%
Eroarea la flux-  ≤3%
Afișaj Alfanumeric
Control taste alfanumerice
Interfața PC da
Alimentare    Cu sursă internă de
alimentare, acumulatoare
reîncărcabile
 -Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz
Accesorii
Să fie inclus toate consumabilele
necesare pentru examinarea  200
investigații
Hîrtie 20 buc.

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 24 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

35 Spirograf pentru conexiune la PC
1.00Bucată35.1 Spirograf pentru conexiune la PC Spirograf pentru conexiune la PC

Cod 260510
Descriere Spirometru de
diagnosticare  utilizat pentru a
măsura debitul de aer şi a
volumelor rezultate din manevrele
de spirometrie de bază (de exemplu,
capacitatea vitală forţată [SVI],
fluxul de vîrf [PF], volumul
expirator forţat într-o secundă
[FEV1]). Afișarea se face pe PC.
Parametrul Specificația
Tip Pentru conexiune la PC
Gama de volum- 0-5 l
Gama de flux- 0-10 l/s
Memorarea automată a celor mai
bune 3 rezultate de spirometrie- da
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată35.1 Spirograf pentru conexiune la PC Parametri măsurați FVC
 FEV1
 FEV1/FVC
Raport PEF
 EVC
 IVC
 Ti
 Te
 IC
 IRV
 ERV
 TV
Printer intern
Memorie- nu mai puțin de 300 teste
grafice memorate
Transfer date la PC:   -teste pacient
  -verificare aparat
  -up-gradare software
Dispozitivul de măsură
bidirecțional
Diapazonul de volum:  ≥ 0- 5 l
Diapazonul de flux:  ≥ 0- 10 l/s
Eroarea la volum - ≤3%
Eroarea la flux-  ≤3%
Control taste alfanumerice
Interfața PC da
Alimentare    Cu sursă internă de
alimentare, acumulatoare
reîncărcabile
 -Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz
Accesorii
"Soft specializat pentru PC
penture afișarea rezultatelor " da
Să fie inclus toate consumabilele
necesare pentru examinarea  200
investigații
Hîrtie 20 buc.

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
Termenul de garanție pentru
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată35.1 Spirograf pentru conexiune la PC echipament nu mai mic de 24 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

36 Termometru mecanic
1044.00Bucată36.1 Termometru mecanic Termometru mecanic

Cod 260600
Parametrul Specificația
Descriere Termometru pentru
măsurarea temperaturii corpului
uman
Material  făr de mercur
Rezoluție 0.1 grade
Descrierea Afișare 34.0°C-42.0°C

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 12 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

37 Termometru digital
342.00Bucată37.1 Termometru digital Termometru digital

Cod 260610
Parametrul  Specificația
Descriere  Termometru electronic
pentru măsurarea temperaturii
corpului uman
Afișaj-  alfanumeric
Diapazon de măsurare-  34-42 grad
C
Eroarea-  0.1 grade C
Timp de măsurare-  < 90 s
Control-  on/off deconectare
automată
Alarme/indicatori- Vizuală-
temperatura finală
  baterie descărcată
  pornire/oprire
 Acustică- temperatura finală ferbă

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
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342.00Bucată37.1 Termometru digital 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 12 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

38 Termometru digital cu infrarosu
32.00Bucată38.1 Termometru digital cu infrarosu Termometru digital cu infrarosu

Cod 260620
Parametrul  Specificația
Descriere  Termometru electronic
pentru măsurarea temperaturii
corpului uman, camerei si alte
Afișaj-  alfanumeric
Diapazon de măsurare-  10-50 grad
C
Eroarea-  0.1 grade C
Timp de măsurare-  < 10 s
Control-  on/off deconectare
automată
Alarme/indicatori- Vizuală-
temperatura finală
  baterie descărcată
  pornire/oprire
 Acustică- temperatura finală
Alimentare Baterie 3V inclusa

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
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32.00Bucată38.1 Termometru digital cu infrarosu utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 12 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

39 Tensiometru
883.00Bucată39.1 Tensiometru Tensiometru

Cod 260700
Parametrul Specificația
Descriere Tensiometru mecanic
destinat pentru măsurarea tensiunii
arteriale prin metoda zgomotelor
Korodcov
Caracterisitici tehnice Pompă
integrată din cauciuc
 manșetă integrată din cauciuc
 tonometrul și manșeta separate
 tub aer din cauciuc
Parametri tehnici limite de
măsurare 0-300 mm Hg
 Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 12 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

40 Tensiometru electronic
9.00Bucată40.1 Tensiometru electronic Tensiometru electronic

Cod 260710
33100000-1
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9.00Bucată40.1 Tensiometru electronic Parametrul Specificația
Descriere Tensiometru electronic
destinat măsurarii tensiunii arteriale
Tip Portabil
Caracterisitici tehnice- Pompă
integrată din cauciuc -optional
 manșetă integrală din cauciuc
 tonometrul și manșeta separate
 tub aer din cauciuc
Parametri tehnici- limite de
măsurare 0-300 mm Hg
 Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg
Conectare la PC USB, RC232,
SDcart, ethernet
Memorie internă Stocarea datelor
1000 măsurări
Alimentare  baterii alcaline, +
220V optional
Accesorii manșetă pentru adulti, 2
buc
 manșetă pentru copii, optional
 manșetă pentru nounascuti,
optional

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 12 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

41 Tensiometru electronic automat
63.00Bucată41.1 Tensiometru electronic automat Tensiometru electronic automat

Cod 260720
Parametrul Specificația
Descriere Tensiometru electronic
automat destinat măsurarii tensiunii
arteriale neinvazive
Tip Portabil
Caracterisitici tehnice- Pompă
electrica integrată
 manșetă integrală din cauciuc
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63.00Bucată41.1 Tensiometru electronic automat  tonometrul și manșeta separate
 tub aer din cauciuc
Parametri tehnici- limite de
măsurare 0-300 mm Hg
 Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg
Conectare la PC USB, RC232,
SDcart, ethernet
Memorie internă Stocarea datelor
100 măsurări
Alarma sonora
Alimentare  baterii alcaline, +
220V
Accesorii manșetă pentru adulti, 2
buc
 manșetă pentru copii, optional
 manșetă pentru nounascuti,
optional

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 12 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

42 Tensiometru electronic automat de triaj
35.00Bucată42.1 Tensiometru electronic automat de triaj Tensiometru electronic automat de

triaj
Cod 260730
Parametrul Specificația
Descriere Tensiometru electronic
automat destinat măsurarii tensiunii
arteriale neinvazive
Tip Portabil
Caracterisitici tehnice- Pompă
electrica integrată
 manșetă integrală din cauciuc
 tonometrul și manșeta separate
 tub aer din cauciuc
Parametri tehnici- limite de
măsurare 0-300 mm Hg
 Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg
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35.00Bucată42.1 Tensiometru electronic automat de triaj Tehnologii de detecție a ritmului
cardiac neregulat (aritmii) Irregular
Heart Beat (IHD), Pulse Arrithmia
Detection (PAD), AFIB etc.
Conectare la PC USB, RC232,
SDcart, ethernet
Memorie internă Stocarea datelor a
minim 50 măsurări
Alarma sonora
Alimentare  baterii alcaline, +
220V
Accesorii manșetă pentru adulti, 2
buc
 manșetă pentru copii, optional
 manșetă pentru nounascuti,
optional

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 12 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

43 Cardiomonitor fetal
5.00Bucată43.1 Cardiomonitor fetal Cardiomonitor fetal

Cod 260800
Descriere  Cardiomonitor fetal cu
posibilitatea înregistrării ECG
Parametru Specificaţie
Antepartum/intapartum ambele
Ultrasunet undă continuă sau
pulastivă -1...2.5 MHz
Frecvența cardiacă a fătului 50-210
bpm
Activitatea uterină da
Referință control zero da
Calibrare Frecvența cardiacă la făt,
contracții uterine
Numărul de canale 2
Imprimantă termică, încorporată
Alarme vizuale şi acustice
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5.00Bucată43.1 Cardiomonitor fetal Afișaj LCD, color
Conexiunea PC da
Alimentarea 220 V, 50 Hz
Accesorii Hîrtie pentru imprimantă-
5 buc.
 Electrozi- setul complet
 Gel de contact- 1 l
 Suport pe rotile

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 24 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

44 Audiometru
2.00Bucată44.1 Audiometru Audiometru

Cod 260900
Descriere Destinat pentru
investigarea acuității auzului cu
frecvențe şi amplitudini de semnal
diferite
Parametru  Specificația
Tip   Tip 1 ton-pur
Vorbirea  tip C
Audiometria, frecvența, Hz :
Conductivitatea aerului 125
  250
  750
  1000
  1500
  2000
  3000
  4000
  6000
  8000
 Conductivitatea osului 250
  500
  750
  1000
  1500
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2.00Bucată44.1 Audiometru   2000
  3000
  4000
  6000
Incrementarea  în trepte
Eroarea  ≤ 1%
Conductivitatea aerului, dB 250 Hz
90
 1000 Hz 120 - 500 - 4000 Hz
 8000 Hz 100
 Pasul 5
Conductivitatea osului, dB 250 Hz
90
 1000 Hz 120 500- 4000 Hz
 4000 Hz 100
 Pasul  5
 Masca bandă îngustă
 Tip zgomot zgomot alb
 Intensitatea  ≤ 115
Audiometria prin vorbire: Tip
zgomot spectru vorbirii
 Intensitatea  ≤ 115 dB
 Vibrație osoasă da
 Interfața PC da
 Afișaj digital
 Alimentare  220 V, 50 Hz
 Imprimantă  încorporată
Certificate  Certificat de la
producător ce atestă pregătirea
specialiștilor pentru întreținerea
tehnică a echipamentului

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 24 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

45 Colposcop
3.00Bucată45.1 Colposcop Colposcop

Cod 261000
33100000-1
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3.00Bucată45.1 Colposcop Descriere  Colposcopia este o
metodă de diagnostic neinvazivă.
Împreună cu examenul citocitologic
şi histologic colposcopia stă la baza
diagnosticului precoce al cancerului
de col uterin, permiţînd o decizie
terapeutică în timp util şi urmărirea
fazelor tratamentului.
Parametrul    Specificaţia
Sursă de lumină  Tip   halogen
  Putere  ≥150W
  Timp de viaţă lampă  ≥500h
  Suprafaţa  rezistentă la prelucrarea
chimică
  Axa de rotaţie  ≥2
  Înălţime  reglabil
  Lampă de rezervă  ≥ 1
  Unghi de rotaţie  ≥ 300 grade
  Unghiul de iluminare  reglabil
Obiectiv  Înalţimea faţă de podea
min ≥ 500 pina la ≥ 1160 mm
  Mişcarea orizontală  ≥950 mm
  Compatibil cu linie histeroscopie
da
  Zoom  4, 6, 10, 16, si 25X
Zoom optic  Lentilă  ≥18
Suport  Mobil  da
  Diametru roţi  ≥6 cm
  Frînă  ≥2
Alimentarea    220-240V, 50-60Hz
Să asigure compatibilitatea camera
cu monitorul     da
Filtru verde    da

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 24 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1
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2.00Bucată46.1 Videocolposcop Videocolposcop
Cod 261010
Descriere  Videocolposcopul este
un instrument destinat vizualizării
la scară mărită a mucoasei tractului
genital inferior. Necesitatea
examinării colului, organ situat la
capătul culoarului vaginal, deci
puţin accesibil observării în condiţii
de iluminare slabă şi nedirijată, a
condus la construcţia acestui tip de
aparat pe principiul microscopului
cu lumină dirijată.
Parametrul    Specificaţia
Sursă de lumină  Tip   LED
  Intensitate  ≥35000 lux
  Suprafaţa  rezistentă la prelucrarea
chimică
   Axa de rotaţie  ≥2
  Înălţime  reglabilă
  Tip lumină  alb/ rece
  Unghiul de iluminare  reglabil
Tip cameră    CCD/CMOS
Zoom optic  Lentilă  ≥18
Rezoluţie    min 1.31 Mpixeli -
1280x1024
Suport  Mobil  da
  Diametru roţi  ≥6 cm
  Frînă  ≥2
Alimentarea    220-240V, 50-60Hz
Să asigure compatibilitatea camera
cu monitorul     da
Filtru verde şi colpo bar    da

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 24 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1
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1.00Bucată47.1 Alcotest Alcotest cu imprimantă portabilă
Cod 300500
Descriere Dispozitiv portabil
destinat depistării alcoolului în
aerul expirat de la pacient
Parametru Specificaţie
Depistare alcool senzor
electrochimic
Monitorizarea datelor pe monitor
LCD sau afisor LED
 meniul dispozitivului în limba rom
sau rus
Unitatea de măsură  mg/L
"Domeniul de
măsurare" 0 - 2,5 mg/L
Pasul de măsurare 0,01
Eroarea admisibilă ≤ 10%
Prelevare probă posibilitatea de
prelevare a probei cu muștiuc și
fără
 depistarea automat la atingerea
unui volum minim de aer expirat
 prelevarea pasivă la acționarea
butonului
Memorie investigație ≥ 2000
Alarme acustică, vizuală
Pornirea dispozitivului ≤ 20s.
Afișare rezultate ≤ 30s.
Alimentare acumulator intern sau
baterii reîncărcabile
 indicator a nivelului de încărcare a
acumulatorului
 autonomie de la acumulator min.
500 investigații
 "deconectarea automată în caz de
neutilizare"
 încărcător de la 220V, 50Hz
Temperatura de lucru -5 … +50
Umiditatea 10 - 100%, fără condens
Carcasa rezistent la șocuri, căderi
Accesorii
Geantă  geantă pentru trasportare și
depozitare. Să fie dotat cu
buzunare, spațiu pentru dispozitiv,
imprimantă, muștiuri și accesorii
Imprimantă incorporată incorporată
sau aparte portabilă
 transmiterea datelor în cazul
imprimantei portabile prin: WiFi,
bluetooth, infraroșu
 tip imprimare: termică
 cu autonomie: acumulator
încorporat
 hîrtie termică ≥ 5 buc.
Muștuc sterile
 ambalat individual
 ≥ 100 buc.

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată47.1 Alcotest corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative:
*Manuale de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

Termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 24 luni
din data instalării/livrării.

33100000-1

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
45 zile de la inregistrarea contractului de CAPCS,și instalarea/darea în exploatare în termen de 14 zile din momentul livrării
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (F 3.4) din documentatia Standard
confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Ofertantului;

Da

2 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate
cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este
stabilit

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras
din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie,
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
ofertantului Operatorul economic nerezident va
prezenta documente din ţara de origine care dovedesc
forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct
de vedere profesional

Da

3 Actul care atestă dreptul de a livra
bunuri/lucrări/servicii

Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
ofertantului

Nu

4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de
resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)

Nu se cere Nu

5 Prezentarea de dovezi privind  conformitatea
produselor, identificată prin referire la specificații sau
standard relevante

corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de
calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi
confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea
documentelor confirmative, cu indicarea paginei din
pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul
produsului (emise de producător). Ofertantul va
evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică
textul care confirmă specificația în cauză.

Da

6 Demonstrarea experienței operatorului economic în
domeniul de activitate aferent obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit

Declarație privind experiența similară conform
Formularului (se va indica) sau Declarație privind lista
principalelor lucrări executate în ultimul an de
activitate conform Formularului (se va indica)

Nu

7 Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele
indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce
urmează a fi atribuit

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi
echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului conform Formularului
(se va indica) și Documente care atestă faptul că

Nu
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

operatorul economic se află în posesia utilajelor,
instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de
autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare
proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului

8 Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la
procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din
Legea nr. 131 din 03.07.2015

Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului F 3.5) - original– confirmată prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Ofertantului;

Da

9 Oferta Formularul ofertei F3.1 - original - confirmat prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Ofertantului;

Da

10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform
Formularului (F 3.3) - original - confirmat prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Ofertantului;

Da

11 Raportul financiar Ultimul raport financiar/situație financiară - Copie –
confirmată prin semnătura şi ştampila Ofertantului

Da

12 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care
va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)

Declarație privind personalul de specialitate propus
pentru implementarea contractului conform Formularul
(se va indica)

Nu

13 Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

Nu se cere Nu

14 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)

Nu se cere Nu

15 Formularul ofertei F 4.1 - original - conform formularul ofertei F 4.1. Da

16 Formularul ofertei F 4.2 - original - conform formularul ofertei F 4.2 . Da

17 Garanţia pentru ofertă -original- prevăzută în punctul IPO 23.1; conform
formularului F 3.2 din documentația standard

Da

18 Certificat de atribuire a contului bancar –copie– confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Ofertantului;

Da

19 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

–copie– eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului
Fiscal al Republicii Moldova), confirmată prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Ofertantului;

Da

20 Licenţa de activitate conform legislaţiei -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila
Ofertantului;

Da

21 Lista fondatorilor operatorilor economici (numele,
prenumele, codul personal)

- confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Ofertantului;

Da

22 Documente confirmatoare (prospecte) și documente
tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista
accesoriilor echipamentului oferit

Documente confirmatoare (prospecte) și documente
tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista
accesoriilor echipamentului oferit de la producător –
copie - confirmată prin ștampila și semnătura
Participantului

Da

23 Declarație de la Ofertant cu privire la instalarea și instruirea personalului
beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate,
organizate la sediul beneficiarului de către personalul
autorizat al furnizorului - original - confirmat prin
semnătura şi ştampila Ofertantului

Da

24 Declarație de la Ofertant confirmată prin semnătura şi ştampila, în care să
certifice termenul de garanție pentru echipament nu
mai mic de 12/24 luni din data instalării/livrării.
Termenul de garanție este stipulat în specificația
tehnică a bunurilor.

Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

25 Declarație de la Ofertant cu privire la garantarea
perioadei de reacție

- jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau
mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției
defecțiunilor tehnice - original - confirmat prin
semnătura şi ştampila Ofertantului.

Da

26 Declarație care certifică că toate echipamentele sunt
neutilizate și corespund cu Specificațiile și cerințele
tehnice ale echipamentului licitat

- original–confirmat prin semnătura şi ștampila
Ofertantului.

Da

27 Declarație de la ofertant confirmată prin semnătură și ștampilă, în care să
certifice că anul producerii produsului este nu mai
vechi de 3 ani.

Da

28 Declarație de la Ofertant cu privire la organizarea pe perioada garanției a
inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și
calibrare conform programului stabilit și mentenanța
dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție
efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului -
original – confirmat prin semnătura şi ştampila
Ofertantului

Da

Informație Suplimentară:
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor
de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1
Tel.: office@capcs.md022884348 ,  Fax: 022884245 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: OLIEVSCHI IGOR, Șef, secția achiziții dispozitive medicale

Setul de documente poate fi primit la adresa: www.capcs.md/dispozitive medicale/anunturi licitatii.
Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a
denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul
SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

Întocmirea ofertelor:
Oferta  și  documentele  de  calificare  solicitate  întocmite  clar,  fără  corectări,  cu  număr  și  dată  de  ieșire,  cu  semnătura  persoanei
responsabile,  puse  în  plic,  sigilate  şi  ştampilate,  urmează  a  fi  prezentate

pînă la: 30.08.2018 10:00
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 120 zile

în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractanteOfertele vor fi deschise
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

30.08.2018 10:00la:
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1pe adresa:

Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de

Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 1%

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.
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FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)
 
 
Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor
pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO. 
 

1. Dispoziţii generale
Nr. Rubrica Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii
1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul

procedurii:
CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

1.2. Obiectul achiziţiei: Achiziționarea centralizată a dispozitivelor medicale pentru aparatul diagnostic si alte
investigații conform necesităților IMSP, pentru anul 2018.

1.3. Numărul procedurii: 18/03175
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publică
1.5. Codul CPV: 33100000-1
1.6. Numărul şi data Buletinului

Achiziţiilor Publice:
58 din 24.07.2018

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor
publici:

CNAM

1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare: Centru pentru Achizitii Publice Centralizate în Sănătate
1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea

partenerului de dezvoltare:
Nu se utilizează

1.10. Denumirea cumpărătorului: IMSP - conform listei de distribuție
1.11. Destinatarul: IMSP - conform listei de distribuție
1.12. Limba de comunicare: De stat
1.13. Pentru clarificarea documentelor de

atribuire, adresa autorităţii
contractante este:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Tel: 022884348 
Fax: 022884245 
E-mail: office@capcs.md 
Persoana de contact: OLIEVSCHI IGOR

1.14. Contract de achiziţie rezervat
atelierelor protejate

 
2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice:

Nr. d/o Cod CPV Denumire Bunuri solicitate
Unitatea

de
măsură

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă

1 Concentrator de oxigen
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1.1 33100000-1 Concentrator de oxigen Bucată 9.00 Concentrator de oxigen Cod 110400
Descriere Dispozitiv utilizat pentru
combaterea hipoxiei pacientului.
Parametru Specificatie Tip portabil
Concentrația O2 in fluxul produs ≥ 90%
Regșarea concentrației de O2 da Reglarea
fluxului de O2 0,125 - 5 L/min Indicatorul
fluxului grafic/numeric Nivelul
zgomotului produs ≤ 50 dB Display grafic
(afișaj parametri de lucru) LED, TFT
Prezența filtrelor de particole aeriene praf,
bacteriene, HEPA, etc Ieșiri pentru tubul
de O2 minim 1 Alarme vizuale dacă
concentratia O2 ≤ 82% da Alarme sonore
dacă fluxul este redus da Mască facială ≥
2 buc. Canulă nazală ≥ 2 set. Filtru
departicole aerian, rezervă ≥ 1 buc.
Alimentare 220 V 50 Hz *Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 24 luni din data instalării/livrării.

2 Unitate stomatologica (fara brat
asistenta)
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2.1 33100000-1 Unitate stomatologica (fara brat asistenta) Bucată 5.00 Unitate stomatologică (fără braţ asistentă)
Cod 120100 Descriere Reprezintă
echipamentul stomatologic esenţial pentru
igiena dentară şi tratament stomatologic
Parametrul Specificaţia Scaun
stomatologic Unghi de înclinare de la
100°pînă la 180° Tetieră reglabilă Urcare/
coborîre ≥ 40cm Setări minim 1 utilizatori
Greutate maximă 200kg Comandă pedală
Suprafaţa rezistentă la prelucrarea chimică
Programe de poziţionare minim 5
Accesorii cotiere Scaun medic Suprafaţa
rezistentă la prelucrarea chimică Sarcina
maximă 200kg Înălţime reglabilă Suport
spate da Suport picior da Masa dentistului
Turbină da Seringă cu 3 căi apa, aer, spray
vîrf angulat 90⁰, detaşabil Scaler cu
minim 6 vîrfuri cu iluminare LED da
Micromotor electric da Piesă contraughi
da Bloc hidraulic Bol detaşabil da Clătitor
da Filtru pentru impurităţi da Posibilitatea
programarii volumului de apă da Turbină
dentară Sistem buton la schimbul borului
da Presiune de lucru de la 2.5 pînă la 2.7
bar Sursa de lumină LED Răcire apă/aer
minim 3 orificii separate Rotaţii ≥300000
rot/mon Piesă contraunghi Rotaţii ≥40000
rot/min Adaptabilă la micromotor da
Autoclavabilă da Schimbarea frezei buton
Răcire apa/aer minim 3 orificii separate
Sursa de lumină LED oţel inoxidabil
Poziţii 2 ≥ 6000 Lux de la 40 000 lux Axa
de rotaţie ≥3 Unghi de iluminare reglabilă
Înălţime reglabilă Tip lumină alb/rece
Posibilitatea reglării temperaturii culorii
da Detartror (scaler) 5 vîrfuri cu iluminare
LED da Mîner detaşabil, autoclavabil da
Frecvenţa de lucru 25 pînă la 31 KHz
Intensitate reglabilă Tip vîrfuri ≥ 4
Accesorii trusă endodotică Compresor
Fără ulei da Putere ≥1,5kw Revenirea
automată la poziţia iniţială da Control
multifuncţional de la picior mobil
Tensiune 220-240V Frecvenţa 50-60 Hz
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 12 luni din data instalării/livrării.
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3 Unitate stomatologica (caracteristici de
baza)
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3.1 33100000-1 Unitate stomatologica (caracteristici de
baza)

Bucată 10.00 Unitate stomatologică (caracteristici de
baza) Cod 120110 Descriere Reprezintă
echipamentul stomatologic esenţial pentru
igiena dentară şi tratament stomatologic
Parametrul Specificaţia Scaun
stomatologic Unghi de înclinare de la
100°pînă la 180° Tetieră reglabilă Urcare/
coborîre ≥40cm Setări minim 1 utilizatori
Greutate maximă 200kg Comandă pedală
Suprafaţa rezistentă la prelucrarea chimică
Programe de poziţionare minim 3
Accesorii cotiere Scaun medic Suprafaţa
rezistentă la prelucrarea chimică Sarcina
maximă 200kg Înălţime reglabilă Suport
spate da Suport picior da Masa dentistului
Turbină da Seringă cu 3 căi apă, aer, spray
vîrf angulat 90⁰, detaşabil Scaler cu
minim 6 vîrfuri cu iluminare LED da
Micromotor electric da Piesă contraughi
da Braţ asistentă Aspirator de salivă 2
furtunuri Panou de comandă cu aceleași
funcții ca la masa dentistului da Bloc
hidraulic Bol detaşabil da Clătitor da
Filtru pentru impurităţi da Posibilitatea
programării volumului de apă da Turbină
dentară Sistem buton la schimbul borului
da Presiune de lucru de la 2.5 pînă la 2.7
bar Sursa de lumină LED Răcire apă/aer
minim 3 orificii separate Rotaţii ≥300000
rot/min Piesă contraunghi Rotaţii ≥40000
rot/min Adaptabilă la micromotor da
Autoclavabilă da Schimbarea frezei buton
Răcire apă/aer minim 3 orificii separate
Sursa de lumină LED da Poziţii 2 ≥ 6000
Lux de la 40 000 Lux Axa de rotaţie ≥3
Unghi de iluminare reglabilă Înălţime
reglabilă Tip lumină alb/rece Detartror
(scaler) 5 vîrfuri cu iluminare LED da
Mîner detaşabil, autoclavabil da Frecvenţa
de lucru 25 pînă la 31 KHz Intensitate
reglabilă Tip virfuri ≥ 4 Accesorii trusă
endodotică Compresor Fără ulei da Putere
≥1,5kw Revenirea automată la poziţia
iniţială da Control multifuncţional de la
picior mobil Tensiune 220-240V
Frecvenţa 50-60 Hz *Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 12 luni din data instalării/livrării.
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4 Unitate stomatologica (caracteristici
avansate)

4.1 33100000-1 Unitate stomatologica (caracteristici
avansate)

Bucată 10.00 Unitate stomatologică (caracteristici
avansate) Cod 120120 Descriere
Reprezintă echipamentul stomatologic
esenţial pentru igienă dentară şi tratament
stomatologic. Parametrul Specificaţia
Scaun stomatologic Unghi de înclinare de
la 100°pînă la 180° Tetieră reglabilă
Urcare/ coborîre ≥40cm Setări minim 2
utilizatori Greutate maximă 200kg
Comandă pedală Suprafaţa rezistentă la
prelucrarea chimică Programe de
poziţionare minim 5 Accesorii cotiere
Scaun medic Suprafaţa rezistentă la
prelucrarea chimică Sarcina maximă
200kg Înălţime reglabilă Suport spate da
Suport picior da Masa dentistului Turbină
da Seringă cu 3 căi apă, aer, spray vîrf
angulat 90⁰, detaşabil Scaler cu minim 6
vîrfuri cu iluminare LED da Micromotor
electric da Piesă contraughi da Braţ
asistentă Aspirator de salivă 2 furtunuri
Panou de comandă cu aceleași funcții ca la
masa dentistului da Camera intraorală da
Lampă fotopolimer da Bloc hidraulic Bol
din ceramică detaşabil da Clătitor da Filtru
pentru impurităţi da Posibilitatea
programării volumului de apă da Turbină
dentară Sistem buton la schimbul borului
da Presiune de lucru de la 2.5 pînă la 2.7
bar Sursa de lumină LED Răcire apă/aer
minim 3 orificii separate Rotatii ≥300000
rot/min Piesă contraunghi Rotaţii ≥40000
rot/min Adaptabilă la micromotor da
Autoclavabilă da Schimbarea frezei buton
Răcire apă/aer minim 3 orificii separate
Sursa de lumină LED da Poziţii 2 ≥ 6000
Lux de la 40 000 Lux Axa de rotaţie ≥3
Unghi de iluminare reglabilă Înălţime
reglabilă Tip lumină alb/rece Detartror
(scaler) 5 vîrfuri cu iluminare LED da
Mîner detaşabil, autoclavabil da Fregvenţa
de lucru 25 pînă la 31 KHz Intensitate
reglabilă Tip vîrfuri ≥ 4 Accesorii trusă
endodotică Compresor Fără ulei da Putere
≥1,5kw Monitor ≥ 19 Camera intraorală
Conectare la calculator prin USB da Tip
CCD Revenirea automată la poziţia
iniţială da Comanda de oprire urgentă da
Control multifuncţional de la picior mobil
Tensiune 220-240V Frecvenţa 50-60 Hz
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
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producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 12 luni din data instalării/livrării.

5 Unitate dentara (fara fotoliu, scaun si
sursa de lumina)

5.1 33100000-1 Unitate dentara (fara fotoliu, scaun si sursa
de lumina)

Bucată 1.00 Unitate dentară (fără fotoliul pacientului,
scaunul dentistului și sursă de lumină)
Cod 120140 Descriere Reprezintă
echipamentul dentar esenţial pentru
efectuarea tratamentului stomatologic
Parametrul Specificaţia Masa dentistului
Turbină da Seringă cu 3 căi apă, aer, spray
vîrf angulat 90⁰, detaşabil Scaler cu
minim 5 vîrfuri cu iluminare LED da
Micromotor electric da Piesă contraughi
da Braţ asistentă Aspirator de salivă 2
furtunuri Bloc hidraulic Bol detaşabil da
Clătitor da Filtru pentru impurităţi da
Posibilitatea programării volumului de apă
da Turbină dentară buton pentru schimbul
borului da Presiune de lucru de la 5 pînă la
8 bar Sursa de lumină LED Răcire apă/aer
minim 3 orificii separate Rotaţii ≥300000
rot/min Piesă contraunghi Rotaţii ≥40000
rot/min Adaptabilă la micromotor da
Autoclavabilă da Schimbarea frezei buton
Răcire apă/aer minim 3 orificii separate
Detartror (scaler) 5 vîrfuri cu iluminare
LED da Mîner detaşabil, autoclavabil da
Frecvenţa de lucru 25 pînă la 31 KHz
Intensitate reglabilă Tip virfuri ≥ 4
Accesorii trusă endodotică Compresor
Fără ulei da Putere ≥1,5kw Comanda de
oprire urgentă da Control multifuncţional
de la picior mobil Tensiune 220-240V
Frecvenţa 50-60 Hz *Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 12 luni din data instalării/livrării.

6 Lampa pentru examinare
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6.1 33100000-1 Lampa pentru examinare Bucată 27.00 Lampă pentru examinare Cod 130100
Descriere Lampă de examinare cu braț
articulat pe suport mobil Alimentare-
~220V, 50Hz. Dimensiunea cîmpului
luminous- ≥ 120 mm Temperatura culorii -
aproximativ 4000 K Cu înălțime reglabilă-
1500-1800 mm (diapazon) Suport- cu
acoperire anticorozivă reglabil pe verticala
Baza- cu acoperire anticorozivă
Tehnologia- Iluminarea bazată pe
tehnologia LED Timpul de viață a LED-
urilor- ≥20000 h Intensitatea luminii-
reglabilă Unghiul de iluminare- reglabilă
Braț articulat- da Nivelul de iluminare la 1
m distanță minim 10 000 lux *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite –
valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 24 luni din data instalării/livrării.

7 Lampa germicida (varianta stationara)
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7.1 33100000-1 Lampa germicida (varianta stationara) Bucată 54.00 Lampă germicidă (varianta staționară)
Cod 130110 Descriere Lampă de quarț
pentru sterilizarea aeului în încăperea sălii
de proceduri, sălii de operație, salon, etc.
Alimentare 220V, 50Hz Montabila pe
tavan sau perete Da "Lampa cu tuburi,
tuburile incluse în dependență de
cantitatea solicitată" cu 1 tub, 30W, ≥ 10
m² Spectru de raze UV + vizibil Unghiul
de iradiere 180 grade Timpul de
funcționare a lămpilor ≥ 8000 ore
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 12 luni din data instalării/livrării.

8 Lampă germicidă (varianta staționară
20m)
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8.1 33100000-1 Lampă germicidă (varianta staționară 20m) Bucată 110.00 Lampă germicidă (varianta staționară
20m) Cod 130120 Descriere Lampă de
quarț pentru sterilizarea aeului în
încăperea sălii de proceduri, sălii de
operație, salon, etc. Alimentare 220V,
50Hz Montabila pe tavan sau perete Da
"Lampa cu tuburi, tuburile incluse în
dependență de cantitatea solicitată" cu 1
tub, 55W, ≥ 20 m² Spectru de raze UV +
vizibil Unghiul de iradiere 180 grade
Timpul de funcționare a lămpilor ≥ 8000
ore *Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 12 luni din data instalării/livrării.

9 Lampa germicida (varianta mobila)
9.1 33100000-1 Lampa germicida (varianta mobila) Bucată 23.00 Lampă germicida (varianta mobilă) Cod

130130 Descriere Lampă de quarț pentru
sterilizarea aeului în încăperi, coridoare
etc. Alimentare 220V, 50Hz Suportul dotat
cu 4-6 roți Mîner pentru transportare da
Da, min. 2 cu frînă da Numar de tuburi 3
tuburi, ≥ 30W, ≥ 30 m² da Tuburile
tuburile incluse în set da ≥ 8000 ore da
Spectru de raze UV + vizibil da Unghiul
de iradiere 360 grade da *Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 12 luni din data instalării/livrării.

10 Lampa germicida (varianta de masa)
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10.1 33100000-1 Lampa germicida (varianta de masa) Bucată 1.00 Lampă germicida (varianta de masă) Cod
130140 Descriere Lampă de quarț pentru
sterilizarea aeului, lichidului etc.
Alimentare 220V, 50Hz Mobilă cu ușițe
Da Numar de tuburi 1 sau 2 Spectru de
raze UV + vizibil Tuburi ≥ 8000 ore
Unghiul de iradiere reglabil pîna la 100
grade *Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 12 luni din data instalării/livrării.

11 Cintar electronic, pentru adulti
11.1 33100000-1 Cintar electronic, pentru adulti Bucată 16.00 Cîntar electronic pentru adulţi Cod

130700 Descriere Cîntar pentru adulţi
destinat pentru determinarea greutăţii
Parametru Specificaţia Greutatea maximă
≥ 200kg Precizie ≤ ± 10 gr Pornirea/
Închiderea Automată Ecran LCD ≥
65x26mm Alimentare baterii rețea 220V,
50Hz Autocalibrare da *Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 24 luni din data instalării/livrării.

12 Cintar mecanic, pentru adulti
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12.1 33100000-1 Cintar mecanic, pentru adulti Bucată 12.00 Cîntar mecanic, pentru adulţi Cod 130710
Descriere Cîntar pentru maturi destinat
pentru determinarea greutăţii Parametru
Specificaţia Greutatea maximă ≥ 200kg
Precizie ≤ ±10 gr Calibrare manuală da
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 24 luni din data instalării/livrării.

13 Cintar mecanic, cu taliometru, pentru
adulti

13.1 33100000-1 Cintar mecanic, cu taliometru, pentru adulti Bucată 40.00 Cîntar mecanic, cu taliometru, pentru
adulţi Cod 130720 Descriere Cîntar pentru
maturi destinat pentru determinarea
greutăţii Parametru Specificaţia Greutatea
maximă ≥ 200 kg Sensivitatea ≥ 100 gr
Precizie ≤ ±10 gr Accesorii Taliometru
2000 mm Calibrare manuală da *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite –
valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 24 luni din data instalării/livrării.

14 Cintar electronic, pentru nou-nascuti
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14.1 33100000-1 Cintar electronic, pentru nou-nascuti Bucată 80.00 Cîntar electronic, pentru nou-născuţi Cod
130800 Descriere Cîntar pentru nou
născuţi destinat pentru determinarea
greutăţii Parametru Specificaţia Greutatea
maximă 20 - 25 kg Precizie ≤ ± 5 gr
Functia blocare greutate da Functia Tara
da Indicator de baterie descarcata da
Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD
≥ 65x26mm Alimentare baterii reațea,
220V, 50Hz Autocalibrare da *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite –
valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 24 luni din data instalării/livrării.

15 Cintar mecanic, pentru nou-nascuti
15.1 33100000-1 Cintar mecanic, pentru nou-nascuti Bucată 21.00 Cîntar mecanic, pentru nou-născuţi Cod

130810 Descriere Cîntar pentru nou
născuţi destinat pentru determinarea
greutăţii Parametru Specificaţia Greutatea
maximă 15 - 20 kg Precizie ≤+/-10 gr
Calibrare manuală da *Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 24 luni din data instalării/livrării.

16 Targa sanitara
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16.1 33100000-1 Targa sanitara Bucată 2.00 Targa sanitară Cod 140360 Descriere
Dispozitiv medical utilizat pentru
transportul pacientilor, in cadrul
departamentului de urgenta. Parametru
Specificație Tip pliabila Caracteristici
Fixare pacient da Tetieră reglabilă da
Material Bară de transport Oțel inox/Al
Acoperire stofă reziztentă lavabilă Sarcina
maximă ≤ 200 kg Dimensiuni in stare
intinsa ≤209 x 60 x 15 cm Dimensiuni in
stare pliata ≤98 x 60 x 20 cm Cadru de
metal cu minim 3 bare transversale Să se
atribuie dimensiunilor constructive
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 12 luni din data instalării/livrării.

17 Brancarda sanitara
17.1 33100000-1 Brancarda sanitara Bucată 4.00 Brancarda sanitara Cod 140370 Descriere

Parametru Specificație Tip reglabil/fix
Poziționare Tredelinburg da
Antitredelinburg da Control manual
Caracteristici Bare laterale da Radiolucent
top da Roți Diametru ≥15 cm Frine ≥ 2
Material Oțel inox Acoperire Oțel inox
Sarcina maximă ≥ 200 kg Dimensiuni ≥
215 x 95 cm Saltea Să se atribuie
dimensiunilor interne *Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 12 luni din data instalării/livrării.
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18 Pat multifunctional pentru adulti (5-6
pozitii)

18.1 33100000-1 Pat multifunctional pentru adulti (5-6
pozitii)

Bucată 4.00 Pat multifunctional pentru adulţi (5-6
poziţii) Cod 140380 Descriere Paturi
motorizate pentru secții de ATI și secții de
reanimare Parametrul Specificația Tip
multifuncțional cu 5-6 poziții Tip pacient
adult Controlul pacientului tip Toate
butoanele să fie însoțite de simboluri
grafice Funcționalități poziționare
sedentară poziționare Trendelenburg
poziționare anti-Trendelenburg Controlul
de către asistentă Blocarea control pacient
da Greutatea maximă a pacientului Cadru
pentru etichetă pe spetează ≥220 kg
Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm Rotile
Diametru ≥12.5 cm Sistem de blocare la
minim 2 rotile Parapete de protecție
laterale da Extensia lungimii patului
opțională Reglare manuală a părților
importante în caz de lipsă de energie
electrică opțională Alimentare 220 V, 50
Hz Saltele lavabile ortopedică inclusă
antidecubit + accesorii opțională
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 24 luni din data instalării/livrării.

19 Pat pediatric standard (mecanic) pentru
sugari
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19.1 33100000-1 Pat pediatric standard (mecanic) pentru
sugari

Bucată 10.00 Pat pediatric standard (mecanic) pentru
sugari Cod 140480 Descriere Paturi
standard pentru sugari, destinate pentru
staţionarea pacienţilor Parametrii
Specificația Construcția, căptușeala
Netoxic Fără margini ascuțite Poziționare
Plană Saltea Ortopedică Să se potrivească
perfect cu dimensiunile interioare ale
patului Barele de protecție laterale
Detașabile Rotile Diametru ≥10 cm Frînă
≥2 Înălțime Reglabilă Accesorii Husă
pentru saltea *Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 24 luni din data instalării/livrării.

20 Fotoliu ginecologic
20.1 33100000-1 Fotoliu ginecologic Bucată 5.00 Fotoliu ginecologic Cod 140600 Descriere

Destinat amplasării pacientului pentru
investigații ginecologice Parametrul
Specificația Acțiune electromecanică
Secțiuni ≥ 3 Suporturi pentru mîini pentru
picioare Carcasul oțel vopsit electrostatic
Suprafața acoperită cu material moale,
rezistent la detergenți chimici Înălțime
reglabilă 55 - 90 cm Capacitate maximă ≥
150 kg *Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 24 luni din data instalării/livrării.

21 Lampa cu fanta
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21.1 33100000-1 Lampa cu fanta Bucată 1.00 Lampă cu fantă Cod 170100 Descriere
Microscop binocular care permite
examinarea stereoscopică detaliată a
structurilor oculare. Parametrul
Specificația Sistemul de iluminare
Lățimea fantei,mm 0-10 minimum,
adjustabilă Lungimea fantei, mm 0-10
minimum, adjustabilă Rotirea, grade 0-90
maximum Filtre Minim: albastru, verde,
absorbție de căldură Microscopul Tipul
Binocular Mărire totală 10x minimum
Metoda de schimbare a măririi Să se
indice Gama de reglare a dioptriei, dioptrii
de la -7 la +7 minim Gama de mișcare
Deplasare laterală, mm ≥100 Deplasare în
adîncime, mm ≥100 Deplasare în înălțime,
mm ≥30 Reglare fină de la joystick, mm
≥±10 Reglarea înălțimii bărbiei, mm ≥ 70
Alimentarea, 220 V, 50 Hz da Accesorii
Setul standard Bec 2 buc. *Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 24 luni din data instalării/livrării.

22 Tonometru ocular portativ
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22.1 33100000-1 Tonometru ocular portativ Bucată 49.00 Tonometru ocular portativ Cod 170300
Descriere Tonometrul ocular este destinat
pentru masurarea presiunii intraoculare
Parametru Specificaţia Tip non-corneal
Autocalibrare da Precizie ≤20mmHg
+/-2mm ≥20mmHg- +/-10% Ecran LCD
Alimentare baterii *Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 24 luni din data instalării/livrării.

23 Autorefractometru
23.1 33100000-1 Autorefractometru Bucată 3.00 Autorefractometru Cod 170400 Descriere

Autorefractometru este un dispozitiv
utilizat în timpul unui examen
oftalmologic pentru a oferi o măsurare
obiectivă a erorilor și de prescriptie de
refractie a unei persoane pentru ochelari
sau lentile de contact. Parametru
Specificație Gama măsurilor de refracție
Distanța vertex, mm 0, 10, 12, 13.5, 15
Putere sferă (SPH) -25 ~ +25D (pasul
0,12/0,25D) Putere cilindru(CYL) -10 ~
+10D (pasul 0,12/0,25D) Axa 0-180⁰
(pasul 1⁰) Distanța pupilară, mm 10 -
85(pasul 1) Diametru pupilar minim, mm
2.3 Display LCD Printer da Alimentare
220 V, 50 Hz *Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 24 luni din data instalării/livrării.
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24 Oftalmoscop
24.1 33100000-1 Oftalmoscop Bucată 19.00 Oftalmoscop direct Cod 170500 Descriere

Oftalmoscop - dispozitiv pentru
examinarea fundului de ochi Parametru
Specificație Tip Portabil Diapazon
focusare -20 - +20 D pasii de Dioptrii 1-
10; 15; 20 Sistem iluminare LED 5 fante
spot mare da spot mic da stea de fixatie
optional jumatate de spot da filtru rosu
optional filtru albastru optional filtru
verde optional Alimentare Baterie
reîncărcabilă da Încărcator de la retea
220V 50Hz da *Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 24 luni din data instalării/livrării.

25 Lentila Volk
25.1 33100000-1 Lentila Volk Bucată 2.00 Lentila Volk Cod 170520 Descriere

Lentila Volk permite efectuarea
oftalmoscopiei indirecte Parametru
Specificație Dioptrii 20D optional 78D da
90D da Mărire (spot) laser ≤0,94x
Distanța de focusare, mm 15 *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite –
valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 12 luni din data instalării/livrării.

26 Electroencefalograf cu functii de baza
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26.1 33100000-1 Electroencefalograf cu functii de baza Bucată 1.00 Electroencefalograf cu funcţii de bază Cod
260100 Descriere Electroencefalograful
cu funcții de bază măsoară, amplifică,
filtrează şi înregistrează semnalul EEG şi
printează datele pentru proceduri de
diagnostic. Parametrul Specificația
Aplicații Diagnosticul EEG da
Electroencefalografia da Altele Să se
indice Numărul de canale ≥32 Rezoluția
datelor EEG, bits ≥ 12 Gama frecvenței de
lucru, Hz >200 Display Funcția freez da
Afișare derivații ≥32 Dimensiuni ≥ 20 inci
EEG în timp real da Verifricarea
impendanței electrodului Automată Filtru
de rejecție comună, dB 100 la 50 Hz
Impendanța preamplificatorului, Mohm ≥
10 Calibrarea automată da Rata de
calibrare selectată de utilizator da
Detectarea și interpretarea datelor da
Controlul sensitivității Setări manuale da
În pași da Gama, µV/mm 1-100 Filtru de
frecvență înaltă Banda, Hz ≤0.3 la setări
de frecvență joasă Setare manuală da
Filtru de frecvență înaltă Banda, Hz ≥70 la
setări a frecvenței înalte Setare manuală
da Filtru notch da Setare manuală da
Video digital Opțiune da Comprimarea da
Sincronizarea cu EEG da Capacitatea de
stocare video/EEG ≥ 24 h Fotostimulator
Optional Interfaşă de ieşire da I/O
auxiliare Să se indice REMOTE
MONITORING Optional SISTEM PC
CPU Intel Core 2 Duo, HDD min. 320 Gb,
RAM min.4 Gb, Windows 7/8 +licență da
Tip de stocare HD, purtători mobili(CD-R,
DVD); Printer da Adnotări Valorile
filtrului, Scala orizontală și verticală,
evenimente, ora/data, ID Pacient da
Afișări Afișare oră, data da Afișare ID
pacient da Alimentare 220 V, 50 Hz da
Baterie internă Pentru versiunile laptop da
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de24 luni din data instalării/livrării.

27 Electroencefalograf pentru
monitorizarea EEG continua
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27.1 33100000-1 Electroencefalograf pentru monitorizarea
EEG continua

Bucată 2.00 Electroencefalograf pentru monitorizarea
EEG continuă Cod 260110 Descriere
Electroencefalograful care măsoară,
amplifică, filtrează şi înregistrează
semnalul EEG şi printează datele pentru
proceduri de diagnostic. De asemenea aici
intră monitoare-EEG dedicate pentru
utilizarea continuă. Parametrul
Specificația Aplicații Diagnosticul EEG
da Monitorizarea EEG da PSG da LTM da
Electroencefalografia da Altele da
Numărul de canale ≥32 Rezoluția datelor
EEG, bits ≥ 12 Gama frecvenței de lucru,
Hz >200 Display Funcția freez da Afișare
derivații ≥32 Dimensiuni ≥ 20 inci EEG în
timp real da Verifricarea impendanței
electrodului Automată Filtru de rejecție
comună, dB 100 la 50 Hz Impendanța
preamplificatorului, Mohm ≥ 10
Calibrarea automată da Rata de calibrare
selectată de utilizator da Detectarea și
interpretarea datelor da Detectare
automată da Alarme da Video digital da
Comprimarea da Sincronizarea cu EEG da
Capacitatea de stocare video/EEG ≥ 24 h
Fotostimulator da Interfaşă de ieşire da
I/O auxiliare da Monitoring de la distanță
Optione SISTEM PC da Tip de stocare
HDD, purtători mobili(CD-R, DVD);
Printer da Printare automată Optione
Adnotări Valorile filtrului, Scala
orizontală și verticală, evenimente,
ora/data, ID Pacient da Afișări Afișare oră,
data da Afișare ID pacient da Alimentare
220 V, 50 Hz da Baterie internă Pentru
versiunile laptop da *Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 24 luni din data instalării/livrării.

28 Electrocardiograf 3 canale, display alb-
negru

28.1 33100000-1 Electrocardiograf 3 canale, display alb-
negru

Bucată 46.00 Electrocardiograf cu 3 canale, display alb-
negru Cod 260200 Descriere
Electrocardiograf cu 3 canale, care
înregistrează, printează şi/sau
interpretează ECG de la o singură sau mai
multe derivații simultan cu display
monocrom. Parametrul Specificația Tip
pacient adult, pediatric Numărul de canale
de procesare 3 Configurația Portabil da
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Derivațiile Tip înregistrare auto și manual
Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal
de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de
frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz
Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență
joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz
Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz
Filtru de rețea 50 Hz Impendanța de
intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a
modului comun la 50 Hz > 100 dB
Convertor analog-digital ≥ 12 bit Scurgeri
spre pacient prin electrozi ≤10 μA
Detector de pacemaker da Indicator
deconectare electrod acustic sau vizual da
Imprimantă Termică încorporată Mărimea
hîrtiei ≥ 60 mm Să se indice numele
derivației printate da Viteza de înscriere
25, 50 mm/s, ± 5% Densitatea imprimarii
8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40
dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de
25 mm/s Derivațiile înscrise minim 12
Numărul de derivații înscrise simultan 3
Hîrtia termică să fie compatibilă și de la
alți producători de hîrtie cu dispozitivul
ECG da Display Grafic da LCD
monochrmon da "Monitorizarea pe
display: data, ora, sensibilitatea, viteza de
înscriere, filtru, derivațiile" da Marime
ecran ≥ 4 inch Rezoluție display ≥
320x240 Numărul de derivații afișate
simultan ≥ 6 Posibilitatea transmiterii
datelor la un sistem de management al
datelor ECG prin fir (să se indice interfața
te transmitere) da Posibilitatea introducerii
rapide a datelor pacientului Nume, ID,
vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea
automată a izoliniei da Posibilitatea de
ajustare a grilei X1/2, X1, X2
Identificarea aritmiei da Ritmului cardiac
Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1
BPM Interpretarea Sistem de interpretare
a datelor ECG da Măsurări PR, PQ, QT,
QTC, P, QRS, T, ST, HR; Timpul
interpretării minim 10 s Alimentarea 220
V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă da
Timp operare autonomă ≥ 3 h Protecție
defibrilator ≥ 400 J Indicatori vizuali
contact slab sau lipsă de contact da status
sistem da deconectare alimentare rețea da
baterie descărcată da Accesorii Cablu
pacient cu set de electrozi pectorali de tip
pară (6 buc.) și membranari de tip clește
(4 buc.) 2 set. Hîrtie termică 30 buc. Gel
de contact 1 litru *Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
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producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 24 luni din data instalării/livrării.

29 Electrocardiograf 3 canale, display color
29.1 33100000-1 Electrocardiograf 3 canale, display color Bucată 2.00 Electrocardiograf cu 3 canale, display

color Cod 260210 Descriere
Electrocardiograf cu 3 canale, care
înregistrează, printează şi/sau
interpretează ECG de la o singură sau mai
multe derivații simultan cu display color.
Parametrul Specificația Tip pacient adult,
pediatric Numărul de canale de procesare
3 Configurația Portabil da Derivațiile Tip
înregistrare auto și manual Sensivitatea
2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare
1 mV, ± 3% Gama de frecvență De
diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular
25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16,
0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență
înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea
50 Hz Impendanța de intrare ≥ 10 M Ohm
Gama de rejecție a modului comun la 50
Hz > 100 dB Convertor analog-digital ≥
12 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi
≤10 μA Detector de pacemaker da
Indicator deconectare electrod acustic sau
vizual da Imprimantă Termică încorporată
Mărimea hîrtiei ≥ 60 mm Să se indice
numele derivației printate da Viteza de
înscriere 25, 50 mm/s, ± 5% Densitatea
imprimarii 8 dpi/mm (rezoluție verticală)
și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la
viteza de 25 mm/s Derivațiile înscrise
minim 12 Numărul de derivații înscrise
simultan 3 Hîrtia termică să fie
compatibilă și de la alți producători de
hîrtie cu dispozitivul ECG da Display
Grafic, LCD TFT color da "Monitorizarea
pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza
de înscriere, filtru, derivațiile" da Marime
ecran ≥ 4 inch Rezoluția ≥ 320x240 pix
Numărul de derivații afișate simultan ≥ 6
Posibilitatea transmiterii datelor la un
sistem de management al datelor ECG
prin fir (să se indice interfața te
transmitere) da Posibilitatea introducerii
rapide a datelor pacientului Nume, ID,
vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea
automată a izoliniei da Posibilitatea de
ajustare a grilei X1/2, X1, X2
Identificarea aritmiei da Ritmului cardiac
Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1
BPM Interpretarea Sistem de interpretare
a datelor ECG da Măsurări PR, PQ, QT,
QTC, P, QRS, T, ST, HR; Timpul
interpretării minim 10 s Alimentarea 220
V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă da
Timp operare autonomă ≥ 3 h Protecție
defibrilator ≥ 400 J Indicatori vizuali
contact slab sau lipsă de contact da status
sistem da deconectare alimentare rețea da
baterie descărcată da Accesorii Cablu
pacient cu set de electrozi pectorali de tip
pară (6 buc.) și membranari de tip clește
(4 buc.) 2 set. Hîrtie termică 30 buc. Gel
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de contact 1 litru *Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 24 luni din data instalării/livrării.

30 Electrocardiograf 6 canale
30.1 33100000-1 Electrocardiograf 6 canale Bucată 19.00 Electrocardiograf cu 6 canale, cu

interpretare Cod 260220 Descriere
Electrocardiograf cu 6 canale, care
înregistrează, printează şi/sau
interpreteaază ECG de la o singură sau
mai multe derivații simultan cu display
color. Parametrul Specificația Tip pacient
adult, pediatric Numărul de canale de
procesare 6 Configurația Portabil da
Derivațiile Tip înregistrare auto și manual
Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal
de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de
frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz
Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență
joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz
Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz
Filtru de rețea 50 Hz Impendanța de
intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a
modului comun la 50 Hz > 100 dB
Convertor analog-digital ≥ 12 bit Scurgeri
spre pacient prin electrozi ≤10 μA
Detector de pacemaker da Indicator
deconectare electrod acustic sau vizual da
Imprimantă Termică încorporată Mărimea
hîrtiei ≥ 60 mm Să se indice numele
derivației printate da Viteza de înscriere
25, 50 mm/s Densitatea imprimarii 8
dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm
(rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s
Acuratețea ± 5% (axa x), ± 5% (axa y)
Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de
derivații înscrise simultan 3, 6 Hîrtia
termică să fie compatibilă și de la alți
producători de hîrtie cu dispozitivul ECG
da Display Grafic, LCD TFT color da
"Monitorizarea pe display: data, ora,
sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru,
derivațiile" da Marime ecran ≥ 8 inch
Rezoluția ≥ 640x480 pix Numărul de
derivații afișate simultan 12 Posibilitatea
transmiterii datelor la un sistem de
management al datelor ECG prin fir (să se
indice interfața te transmitere) da
Posibilitatea introducerii rapide a datelor
pacientului Nume, ID, vîrsta, sex,
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greutate, înălțimea Ajustarea automată a
izoliniei da Posibilitatea de ajustare a
grilei X1/2, X1, X2 Identificarea aritmiei
da Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300
BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea
Sistem de interpretare a datelor ECG da
Măsurări PR, PQ, QT, QTC, P, QRS, T,
ST, HR; Timpul interpretării minim 10 s
Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă
reîncărcabilă da Timp operare autonomă
≥2,5 h Protecție defibrilator ≥ 400 J
Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de
contact da status sistem da deconectare
alimentare rețea da baterie descărcată da
Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi
pectorali de tip pară (6 buc.) și
membranari de tip clește (4 buc.) 2 set.
Hîrtie termică 30 buc. Gel de contact 1
litru Stand pe rotile stand pe rotile da ≥ 4
roți da ≥ 2 roți cu frînă da mîner pentru
transportarea standului da coș pentru
accesorii da braț suport pentru electrozi
ECG da suport pentru gel de contact da
ajustarea pe înalține optional sistem de
fixare dispozitivului de suport da
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 24 luni din data instalării/livrării.

31 Electrocardiograf 12 canale,
caracteristici medii

31.1 33100000-1 Electrocardiograf 12 canale, caracteristici
medii

Bucată 6.00 Electrocardiograf cu 12 canale,
caracteristici medii Cod 260230 Descriere
Electrocardiograf cu 12 canale, care
înregistrează, printează şi/sau
interpretează ECG de la o singură sau mai
multe derivații simultan, cu display color.
Parametrul Specificația Tip pacient adult,
pediatric Numărul de canale de procesare
12 Configurația Portabil da Derivațiile Tip
înregistrare auto și manual Sensivitatea
2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare
1 mV, ± 3% Gama de frecvență De
diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular
25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16,
0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență
înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea
50 Hz Impendanța de intrare ≥ 50 M Ohm
Gama de rejecție a modului comun la 50
Hz > 100 dB Convertor analog-digital ≥
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12 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi
≤10 μA Detector de pacemaker da
Indicator deconectare electrod acustic sau
vizual da Imprimantă Termică încorporată
Mărimea hîrtiei ≥ 110 mm da Să se indice
numele derivației printate da Viteza de
înscriere 25, 50 mm/s Densitatea
imprimarii 8 dpi/mm (rezoluție verticală)
și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la
viteza de 25 mm/s Acuratețea ± 5% (axa
x), ± 5% (axa y) Derivațiile înscrise
minim 12 Numărul de derivații înscrise
simultan 3, 6, 12 Hîrtia termică să fie
compatibilă și de la alți producători de
hîrtie cu dispozitivul ECG da Display
Grafic, LCD TFT color da "Monitorizarea
pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza
de înscriere, filtru, derivațiile" da Marime
ecran ≥ 7 inch da Rezoluția ≥ 800x480 pix
Numărul de derivații afișate simultan 12
Posibilitatea transmiterii datelor la un
sistem de management al datelor ECG
Ethernet, USB, SD card da Format date
ECG BMP da JPG da GIF da PDF da
XML da DICOM da Memorie ≥ 3000
inregistrari ECG da Soft specializat pentru
analiza rezultatelor ECG la calculator da
Posibilitatea introducerii rapide a datelor
pacientului Nume, ID, vîrsta, sex,
greutate, înălțimea Ajustarea automată a
izoliniei da Posibilitatea de ajustare a
grilei X1/2, X1, X2 Identificarea aritmiei
da Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300
BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea
Sistem de interpretare a datelor ECG da
Măsurări PR, PQ, QT, QTC, P, QRS, T,
ST, HR; Timpul interpretării minim 10 s
Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă
reîncărcabilă da Timp operare autonomă ≥
2 h Protecție defibrilator ≥ 400 J Indicatori
vizuali contact slab sau lipsă de contact da
status sistem da deconectare alimentare
rețea da baterie descărcată da Accesorii
Cablu pacient cu set de electrozi pectorali
de tip pară (6 buc.) și membranari de tip
clește (4 buc.) 2 set. Hîrtie termică 30 buc.
Gel de contact 1 litru Stand pe rotile stand
pe rotile da ≥ 4 roți da ≥ 2 roți cu frînă da
mîner pentru transportarea standului da
coș pentru accesorii da braț suport pentru
electrozi ECG da suport pentru gel de
contact da ajustarea pe înalține optional
sistem de fixare dispozitivului de suport
da *Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
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producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 24 luni din data instalării/livrării.

32 Electrocardiograf 12 canale,
caracteristici avansate

32.1 33100000-1 Electrocardiograf 12 canale, caracteristici
avansate

Bucată 3.00 Electrocardiograf cu 12 canale,
caracteristici avansate Cod 260231
Descriere Electrocardiograf cu 12 canale,
care înregistrează, printează şi/sau
interpretează ECG de la o singură sau mai
multe derivații simultan, cu display color.
Parametrul Specificația Tip pacient adult,
pediatric Numărul de canale de procesare
12 Configurația Portabil da Derivațiile Tip
înregistrare auto și manual Sensivitatea
2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare
1 mV, ± 3% Gama de frecvență De
diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular
25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16,
0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență
înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea
50 Hz Impendanța de intrare ≥ 50 M Ohm
Gama de rejecție a modului comun la 50
Hz > 100 dB Convertor analog-digital ≥
12 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi
≤10 μA Detector de pacemaker da
Indicator deconectare electrod acustic sau
vizual da Imprimantă Termică încorporată
Mărimea hîrtiei ≥ 210 mm da Să se indice
numele derivației printate da Viteza de
înscriere 25, 50 mm/s Densitatea
imprimarii 8 dpi/mm (rezoluție verticală)
și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la
viteza de 25 mm/s Acuratețea ± 5% (axa
x), ± 5% (axa y) Derivațiile înscrise
minim 12 Numărul de derivații înscrise
simultan 3, 6, 12 Hîrtia termică să fie
compatibilă și de la alți producători de
hîrtie cu dispozitivul ECG da Display
Grafic, LCD TFT color da "Monitorizarea
pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza
de înscriere, filtru, derivațiile" da Marime
ecran ≥ 10 inch da Rezoluția ≥ 800x480
pix Touchscreen da Numărul de derivații
afișate simultan 12 Posibilitatea
transmiterii datelor la un sistem de
management al datelor ECG Ethernet,
USB, SD card da Format date ECG BMP
da JPG da GIF da PDF da XML da
DICOM da Memorie ≥ 3000 inregistrari
ECG da Soft specializat pentru analiza
rezultatelor ECG la calculator da
Posibilitatea introducerii rapide a datelor
pacientului Nume, ID, vîrsta, sex,
greutate, înălțimea Ajustarea automată a
izoliniei da Posibilitatea de ajustare a
grilei X1/2, X1, X2 Identificarea aritmiei
da Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300
BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea
Sistem de interpretare a datelor ECG da
Măsurări PR, PQ, QT, QTC, P, QRS, T,
ST, HR; Timpul interpretării minim 10 s
Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă
reîncărcabilă da Timp operare autonomă ≥
2 h Protecție defibrilator ≥ 400 J Indicatori
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vizuali contact slab sau lipsă de contact da
status sistem da deconectare alimentare
rețea da baterie descărcată da Accesorii
Cablu pacient cu set de electrozi pectorali
de tip pară (6 buc.) și membranari de tip
clește (4 buc.) 2 set. Hîrtie termică 30 buc.
Gel de contact 1 litru Stand pe rotile stand
pe rotile da ≥ 4 roți da ≥ 2 roți cu frînă da
mîner pentru transportarea standului da
coș pentru accesorii da braț suport pentru
electrozi ECG da suport pentru gel de
contact da ajustarea pe înalține optional
sistem de fixare dispozitivului de suport
da *Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 24 luni din data instalării/livrării.

33 Monitor Holter ECG
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33.1 33100000-1 Monitor Holter ECG Bucată 3.00 Monitor Holter ECG Cod 260260
Descriere Dispozitivul înregistrează ECG
in 12 derivații simultan, nictimeral
monitorizind parametrii in timpul
repaosului si la efort. Parametrul
Specificația Tip pacient adult, pediatric
Numărul de canale de procesare 12
Configurația Portabil da Derivațiile Tip
înregistrare automat Gama de frecvență
De diagnostic 0.05-150 Hz Impendanța de
intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a
modului comun la 50 Hz > 100 dB
Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM
Acuratețea ± 1 BPM Display LCD, LED
da Indicator deconectare electrod acustic
sau vizual da Posibilitatea transmiterii
datelor ECG la PC sau notebook USB,
SD-Card, Wi-Fi, BT Alimentarea 3 V DC
Baterie reîncărcabilă da Timp operare
autonomă ≥ 25 h Indicatori vizuali contact
slab sau lipsă de contact status sistem
deconectare alimentare rețea baterie
descărcată Acesorii standard Cablu
pacient cu conectare la 10 electrozi 2
unități Set de electrozi de unica folosinta
adult 500 buc. Set de electrozi de unica
folosinta pediatric 500 buc. softul necesar
pentru analiza Holter ECG pe PC da
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 24 luni din data instalării/livrării.

34 Spirograf
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34.1 33100000-1 Spirograf Bucată 5.00 Spirograf Cod 260500 Descriere
Spirometru de diagnosticare utilizat pentru
a măsura debitul de aer şi a volumelor
rezultate din manevrele de spirometrie de
bază (de exemplu, capacitatea vitală
forţată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul
expirator forţat într-o secundă [FEV1]).
Parametrul Specificația Tip Spirometru
portabil Gama de volum- 0-5 l Gama de
flux- 0-10 l/s Memorarea automată a celor
mai bune 3 rezultate de spirometrie- da
Parametri măsurați FVC FEV1
FEV1/FVC Raport PEF EVC IVC Ti Te
IC IRV ERV TV Printer intern Memorie-
nu mai puțin de 300 teste grafice
memorate Transfer date la PC: -teste
pacient -verificare aparat -up-gradare
software Dispozitivul de măsură
bidirecțional Diapazonul de volum: ≥ 0- 5
l Diapazonul de flux: ≥ 0- 10 l/s Eroarea la
volum - ≤3% Eroarea la flux- ≤3% Afișaj
Alfanumeric Control taste alfanumerice
Interfața PC da Alimentare Cu sursă
internă de alimentare, acumulatoare
reîncărcabile -Rețeaua electrică 220 V, 50
Hz Accesorii Să fie inclus toate
consumabilele necesare pentru examinarea
200 investigații Hîrtie 20 buc. *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite –
valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 24 luni din data instalării/livrării.

35 Spirograf pentru conexiune la PC



20.07.2018 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 31/44

35.1 33100000-1 Spirograf pentru conexiune la PC Bucată 1.00 Spirograf pentru conexiune la PC Cod
260510 Descriere Spirometru de
diagnosticare utilizat pentru a măsura
debitul de aer şi a volumelor rezultate din
manevrele de spirometrie de bază (de
exemplu, capacitatea vitală forţată [SVI],
fluxul de vîrf [PF], volumul expirator
forţat într-o secundă [FEV1]). Afișarea se
face pe PC. Parametrul Specificația Tip
Pentru conexiune la PC Gama de volum-
0-5 l Gama de flux- 0-10 l/s Memorarea
automată a celor mai bune 3 rezultate de
spirometrie- da Parametri măsurați FVC
FEV1 FEV1/FVC Raport PEF EVC IVC
Ti Te IC IRV ERV TV Printer intern
Memorie- nu mai puțin de 300 teste
grafice memorate Transfer date la PC: -
teste pacient -verificare aparat -up-gradare
software Dispozitivul de măsură
bidirecțional Diapazonul de volum: ≥ 0- 5
l Diapazonul de flux: ≥ 0- 10 l/s Eroarea la
volum - ≤3% Eroarea la flux- ≤3%
Control taste alfanumerice Interfața PC da
Alimentare Cu sursă internă de
alimentare, acumulatoare reîncărcabile -
Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz Accesorii
"Soft specializat pentru PC penture
afișarea rezultatelor " da Să fie inclus
toate consumabilele necesare pentru
examinarea 200 investigații Hîrtie 20 buc.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 24 luni din data instalării/livrării.

36 Termometru mecanic
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36.1 33100000-1 Termometru mecanic Bucată 1044.00 Termometru mecanic Cod 260600
Parametrul Specificația Descriere
Termometru pentru măsurarea
temperaturii corpului uman Material făr de
mercur Rezoluție 0.1 grade Descrierea
Afișare 34.0°C-42.0°C *Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 12 luni din data instalării/livrării.

37 Termometru digital
37.1 33100000-1 Termometru digital Bucată 342.00 Termometru digital Cod 260610

Parametrul Specificația Descriere
Termometru electronic pentru măsurarea
temperaturii corpului uman Afișaj-
alfanumeric Diapazon de măsurare- 34-42
grad C Eroarea- 0.1 grade C Timp de
măsurare- < 90 s Control- on/off
deconectare automată Alarme/indicatori-
Vizuală- temperatura finală baterie
descărcată pornire/oprire Acustică-
temperatura finală ferbă *Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 12 luni din data instalării/livrării.

38 Termometru digital cu infrarosu
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38.1 33100000-1 Termometru digital cu infrarosu Bucată 32.00 Termometru digital cu infrarosu Cod
260620 Parametrul Specificația Descriere
Termometru electronic pentru măsurarea
temperaturii corpului uman, camerei si
alte Afișaj- alfanumeric Diapazon de
măsurare- 10-50 grad C Eroarea- 0.1
grade C Timp de măsurare- < 10 s
Control- on/off deconectare automată
Alarme/indicatori- Vizuală- temperatura
finală baterie descărcată pornire/oprire
Acustică- temperatura finală Alimentare
Baterie 3V inclusa *Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 12 luni din data instalării/livrării.

39 Tensiometru
39.1 33100000-1 Tensiometru Bucată 883.00 Tensiometru Cod 260700 Parametrul

Specificația Descriere Tensiometru
mecanic destinat pentru măsurarea
tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor
Korodcov Caracterisitici tehnice Pompă
integrată din cauciuc manșetă integrată din
cauciuc tonometrul și manșeta separate
tub aer din cauciuc Parametri tehnici
limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea
nu mai mare de 3 mm Hg *Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 12 luni din data instalării/livrării.

40 Tensiometru electronic
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40.1 33100000-1 Tensiometru electronic Bucată 9.00 Tensiometru electronic Cod 260710
Parametrul Specificația Descriere
Tensiometru electronic destinat măsurarii
tensiunii arteriale Tip Portabil
Caracterisitici tehnice- Pompă integrată
din cauciuc -optional manșetă integrală
din cauciuc tonometrul și manșeta
separate tub aer din cauciuc Parametri
tehnici- limite de măsurare 0-300 mm Hg
Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg
Conectare la PC USB, RC232, SDcart,
ethernet Memorie internă Stocarea datelor
1000 măsurări Alimentare baterii alcaline,
+ 220V optional Accesorii manșetă pentru
adulti, 2 buc manșetă pentru copii,
optional manșetă pentru nounascuti,
optional *Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 12 luni din data instalării/livrării.

41 Tensiometru electronic automat
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41.1 33100000-1 Tensiometru electronic automat Bucată 63.00 Tensiometru electronic automat Cod
260720 Parametrul Specificația Descriere
Tensiometru electronic automat destinat
măsurarii tensiunii arteriale neinvazive
Tip Portabil Caracterisitici tehnice- Pompă
electrica integrată manșetă integrală din
cauciuc tonometrul și manșeta separate
tub aer din cauciuc Parametri tehnici-
limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea
nu mai mare de 3 mm Hg Conectare la PC
USB, RC232, SDcart, ethernet Memorie
internă Stocarea datelor 100 măsurări
Alarma sonora Alimentare baterii alcaline,
+ 220V Accesorii manșetă pentru adulti, 2
buc manșetă pentru copii, optional
manșetă pentru nounascuti, optional
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 12 luni din data instalării/livrării.

42 Tensiometru electronic automat de triaj
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42.1 33100000-1 Tensiometru electronic automat de triaj Bucată 35.00 Tensiometru electronic automat de triaj
Cod 260730 Parametrul Specificația
Descriere Tensiometru electronic automat
destinat măsurarii tensiunii arteriale
neinvazive Tip Portabil Caracterisitici
tehnice- Pompă electrica integrată
manșetă integrală din cauciuc tonometrul
și manșeta separate tub aer din cauciuc
Parametri tehnici- limite de măsurare 0-
300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm
Hg Tehnologii de detecție a ritmului
cardiac neregulat (aritmii) Irregular Heart
Beat (IHD), Pulse Arrithmia Detection
(PAD), AFIB etc. Conectare la PC USB,
RC232, SDcart, ethernet Memorie internă
Stocarea datelor a minim 50 măsurări
Alarma sonora Alimentare baterii alcaline,
+ 220V Accesorii manșetă pentru adulti, 2
buc manșetă pentru copii, optional
manșetă pentru nounascuti, optional
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 12 luni din data instalării/livrării.

43 Cardiomonitor fetal
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43.1 33100000-1 Cardiomonitor fetal Bucată 5.00 Cardiomonitor fetal Cod 260800
Descriere Cardiomonitor fetal cu
posibilitatea înregistrării ECG Parametru
Specificaţie Antepartum/intapartum
ambele Ultrasunet undă continuă sau
pulastivă -1...2.5 MHz Frecvența cardiacă
a fătului 50-210 bpm Activitatea uterină
da Referință control zero da Calibrare
Frecvența cardiacă la făt, contracții uterine
Numărul de canale 2 Imprimantă termică,
încorporată Alarme vizuale şi acustice
Afișaj LCD, color Conexiunea PC da
Alimentarea 220 V, 50 Hz Accesorii Hîrtie
pentru imprimantă- 5 buc. Electrozi- setul
complet Gel de contact- 1 l Suport pe
rotile *Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 24 luni din data instalării/livrării.

44 Audiometru
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44.1 33100000-1 Audiometru Bucată 2.00 Audiometru Cod 260900 Descriere
Destinat pentru investigarea acuității
auzului cu frecvențe şi amplitudini de
semnal diferite Parametru Specificația Tip
Tip 1 ton-pur Vorbirea tip C Audiometria,
frecvența, Hz : Conductivitatea aerului
125 250 750 1000 1500 2000 3000 4000
6000 8000 Conductivitatea osului 250 500
750 1000 1500 2000 3000 4000 6000
Incrementarea în trepte Eroarea ≤ 1%
Conductivitatea aerului, dB 250 Hz 90
1000 Hz 120 - 500 - 4000 Hz 8000 Hz
100 Pasul 5 Conductivitatea osului, dB
250 Hz 90 1000 Hz 120 500- 4000 Hz
4000 Hz 100 Pasul 5 Masca bandă îngustă
Tip zgomot zgomot alb Intensitatea ≤ 115
Audiometria prin vorbire: Tip zgomot
spectru vorbirii Intensitatea ≤ 115 dB
Vibrație osoasă da Interfața PC da Afișaj
digital Alimentare 220 V, 50 Hz
Imprimantă încorporată Certificate
Certificat de la producător ce atestă
pregătirea specialiștilor pentru întreținerea
tehnică a echipamentului *Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 24 luni din data instalării/livrării.

45 Colposcop
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45.1 33100000-1 Colposcop Bucată 3.00 Colposcop Cod 261000 Descriere
Colposcopia este o metodă de diagnostic
neinvazivă. Împreună cu examenul
citocitologic şi histologic colposcopia stă
la baza diagnosticului precoce al
cancerului de col uterin, permiţînd o
decizie terapeutică în timp util şi
urmărirea fazelor tratamentului.
Parametrul Specificaţia Sursă de lumină
Tip halogen Putere ≥150W Timp de viaţă
lampă ≥500h Suprafaţa rezistentă la
prelucrarea chimică Axa de rotaţie ≥2
Înălţime reglabil Lampă de rezervă ≥ 1
Unghi de rotaţie ≥ 300 grade Unghiul de
iluminare reglabil Obiectiv Înalţimea faţă
de podea min ≥ 500 pina la ≥ 1160 mm
Mişcarea orizontală ≥950 mm Compatibil
cu linie histeroscopie da Zoom 4, 6, 10,
16, si 25X Zoom optic Lentilă ≥18 Suport
Mobil da Diametru roţi ≥6 cm Frînă ≥2
Alimentarea 220-240V, 50-60Hz Să
asigure compatibilitatea camera cu
monitorul da Filtru verde da *Certificat de
la producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 24 luni din data instalării/livrării.

46 Videocolposcop
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46.1 33100000-1 Videocolposcop Bucată 2.00 Videocolposcop Cod 261010 Descriere
Videocolposcopul este un instrument
destinat vizualizării la scară mărită a
mucoasei tractului genital inferior.
Necesitatea examinării colului, organ
situat la capătul culoarului vaginal, deci
puţin accesibil observării în condiţii de
iluminare slabă şi nedirijată, a condus la
construcţia acestui tip de aparat pe
principiul microscopului cu lumină
dirijată. Parametrul Specificaţia Sursă de
lumină Tip LED Intensitate ≥35000 lux
Suprafaţa rezistentă la prelucrarea chimică
Axa de rotaţie ≥2 Înălţime reglabilă Tip
lumină alb/ rece Unghiul de iluminare
reglabil Tip cameră CCD/CMOS Zoom
optic Lentilă ≥18 Rezoluţie min 1.31
Mpixeli - 1280x1024 Suport Mobil da
Diametru roţi ≥6 cm Frînă ≥2 Alimentarea
220-240V, 50-60Hz Să asigure
compatibilitatea camera cu monitorul da
Filtru verde şi colpo bar da *Certificat de
la producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 24 luni din data instalării/livrării.

47 Alcotest
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47.1 33100000-1 Alcotest Bucată 1.00 Alcotest cu imprimantă portabilă Cod
300500 Descriere Dispozitiv portabil
destinat depistării alcoolului în aerul
expirat de la pacient Parametru
Specificaţie Depistare alcool senzor
electrochimic Monitorizarea datelor pe
monitor LCD sau afisor LED meniul
dispozitivului în limba rom sau rus
Unitatea de măsură mg/L "Domeniul de
măsurare" 0 - 2,5 mg/L Pasul de măsurare
0,01 Eroarea admisibilă ≤ 10% Prelevare
probă posibilitatea de prelevare a probei
cu muștiuc și fără depistarea automat la
atingerea unui volum minim de aer expirat
prelevarea pasivă la acționarea butonului
Memorie investigație ≥ 2000 Alarme
acustică, vizuală Pornirea dispozitivului ≤
20s. Afișare rezultate ≤ 30s. Alimentare
acumulator intern sau baterii reîncărcabile
indicator a nivelului de încărcare a
acumulatorului autonomie de la
acumulator min. 500 investigații
"deconectarea automată în caz de
neutilizare" încărcător de la 220V, 50Hz
Temperatura de lucru -5 … +50℃
Umiditatea 10 - 100%, fără condens
Carcasa rezistent la șocuri, căderi
Accesorii Geantă geantă pentru trasportare
și depozitare. Să fie dotat cu buzunare,
spațiu pentru dispozitiv, imprimantă,
muștiuri și accesorii Imprimantă
incorporată incorporată sau aparte
portabilă transmiterea datelor în cazul
imprimantei portabile prin: WiFi,
bluetooth, infraroșu tip imprimare: termică
cu autonomie: acumulator încorporat
hîrtie termică ≥ 5 buc. Muștuc sterile
ambalat individual ≥ 100 buc. *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite –
valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Termenul
de garanție pentru echipament nu mai mic
de 24 luni din data instalării/livrării.

 
3. Criterii şi cerinţe de calificare

Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl.
3.1 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (F

3.4) din documentatia Standard confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei Ofertantului;

DA
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3.2 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu
prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din
Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului Operatorul
economic nerezident va prezenta documente din ţara de
origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori
apartenenţa din punct de vedere profesional

DA

3.3 Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila ofertantului NU
3.4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de

resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)
Nu se cere NU

3.5 Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor,
identificată prin referire la specificații sau standard
relevante

corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de
calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi
confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea
documentelor confirmative, cu indicarea paginei din
pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul
produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenția,
marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care
confirmă specificația în cauză.

DA

3.6 Demonstrarea experienței operatorului economic în
domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce
urmează a fi atribuit

Declarație privind experiența similară conform Formularului
(se va indica) sau Declarație privind lista principalelor
lucrări executate în ultimul an de activitate conform
Formularului (se va indica)

NU

3.7 Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele
indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce
urmează a fi atribuit

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul
necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului
conform Formularului (se va indica) și Documente care
atestă faptul că operatorul economic se află în posesia
utilajelor, instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de
autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie,
fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului

NU

3.8 Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la
procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea
nr. 131 din 03.07.2015

Declarație pe proprie răspundere conform Formularului F
3.5) - original– confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Ofertantului;

DA

3.9 Oferta Formularul ofertei F3.1 - original - confirmat prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei Ofertantului;

DA

3.10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform Formularului
(F 3.3) - original - confirmat prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Ofertantului;

DA

3.11 Raportul financiar Ultimul raport financiar/situație financiară - Copie –
confirmată prin semnătura şi ştampila Ofertantului

DA

3.12 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce
urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea
un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)

Declarație privind personalul de specialitate propus pentru
implementarea contractului conform Formularul (se va
indica)

NU

3.13 Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

Nu se cere NU

3.14 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)

Nu se cere NU

3.15 Formularul ofertei F 4.1 - original - conform formularul ofertei F 4.1. DA
3.16 Formularul ofertei F 4.2 - original - conform formularul ofertei F 4.2 . DA
3.17 Garanţia pentru ofertă -original- prevăzută în punctul IPO 23.1; conform

formularului F 3.2 din documentația standard
DA

3.18 Certificat de atribuire a contului bancar –copie– confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Ofertantului;

DA

3.19 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

–copie– eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al
Republicii Moldova), confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Ofertantului;

DA

3.20 Licenţa de activitate conform legislaţiei -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila Ofertantului; DA
3.21 Lista fondatorilor operatorilor economici (numele,

prenumele, codul personal)
- confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Ofertantului;

DA

3.22 Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice
de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor
echipamentului oferit

Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice
de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor
echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată
prin ștampila și semnătura Participantului

DA
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3.23 Declarație de la Ofertant cu privire la instalarea și instruirea personalului
beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate,
organizate la sediul beneficiarului de către personalul
autorizat al furnizorului - original - confirmat prin semnătura
şi ştampila Ofertantului

DA

3.24 Declarație de la Ofertant confirmată prin semnătura şi ştampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 12/24
luni din data instalării/livrării. Termenul de garanție este
stipulat în specificația tehnică a bunurilor.

DA

3.25 Declarație de la Ofertant cu privire la garantarea perioadei
de reacție

- jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai
puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor
tehnice - original - confirmat prin semnătura şi ştampila
Ofertantului.

DA

3.26 Declarație care certifică că toate echipamentele sunt
neutilizate și corespund cu Specificațiile și cerințele tehnice
ale echipamentului licitat

- original–confirmat prin semnătura şi ștampila Ofertantului. DA

3.27 Declarație de la ofertant confirmată prin semnătură și ștampilă, în care să certifice că
anul producerii produsului este nu mai vechi de 3 ani.

DA

3.28 Declarație de la Ofertant cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor
planificate/întreținere profilactică și calibrare conform
programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe
durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer
calificat al Ofertantului - original – confirmat prin semnătura
şi ştampila Ofertantului

DA

 
4. Pregătirea ofertelor

4.1 Oferte alternative: Nu vor fi
4.2 Garanţia pentru ofertă: Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială)

conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei
 sau

 Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform
următoarelor date bancare: 

 Beneficiarul plăţii: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE 

 Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat 
 Codul fiscal: 1016601000212 

 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA 
cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. 18/03175 din 30.08.2018"

4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare
de:

1.00% din valoarea ofertei fără TVA.

4.4 Ediţia aplicabilă a Incoterms şi
termenii comerciali acceptaţi vor fi:

DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013

4.5 Termenul de
livrare/prestare/executare:

45 zile de la inregistrarea contractului de CAPCS,și instalarea/darea în exploatare în
termen de 14 zile din momentul livrării

4.7 Metoda şi condiţiile de plată vor fi: în termen de 30 zile de la recepţionarea facturii fiscale și actului de predare – primire
de catre CAPCS.

4.8 Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 120 zile
4.9 Ofertele în valută străină: Nu se acceptă

 
5. Depunerea şi deschiderea ofertelor

5.1 Plicurile vor conţine următoarea
informaţie suplimentară:

Licitaţie publică nr. 18/03175 
Pentru achiziţionarea de: Achiziționarea centralizată a dispozitivelor medicale pentru
aparatul diagnostic si alte investigații conform necesităților IMSP, pentru anul 2018. 

 Autoritatea contractantă: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE 

 Adresa autorităţii contractante: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun.
Chişinău, str. Korolenko 2/1 

 A nu se deschide înainte de: 30.08.2018 10:00
5.2 Pentru depunerea ofertelor, adresa

autorităţii contractante/organizatorului
procedurii este:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Tel: 022884348 
Fax: 022884245 
E-mail: office@capcs.md 
Data-limită pentru depunerea ofertelor este: 
Data, Ora: 30.08.2018 10:00




