




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

nr. 18/03173 24.07.2018din

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

Achiziționarea centralizată a dispozitivelor medicale pentru imagistică, endoscopie 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 imagistică, endoscopie 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 Sistem radiografic digital (cu bucky verical)
1.00Bucată1.1 Sistem radiografic digital (cu bucky verical) Sistem radiografic digital (cu bucky

vertical)
Cod 210210
Descriere  Sistem radiografic pentru
uz general, libertate de mişcare şi
multiple configurări. Aria larga de
mişcare a mesei, cu posibilitatea de
ajustare a limitelor, bucky-ului şi a
stativului vertical permit expuneri
de la cap pînă la degetul piciorului
fără să fie necesară repoziţionarea
pacientului.
Parametru   Specificaţia
Modul radiologic Digital Detector
unic da
Tip masă Tip  Piedestal
 Suport electric  da
 Mișcarea mesei Longitudinală, cm
de la 80
  Laterală, cm ≥24
  Verticală  da
 Fața mesei Densitatea mesei <1
mm Al
  Greutatea maximă a pacientului ,
kg de la 180
  Suportul mesei Pedistal
  Sistem de control electromagnetic
Sistemul BUCKY a mesei  Tip
motorizat
  Dimensiunea, cm minimum 40x40
  Controlul automat al expunerii
(AEC) 3 cîmpuri
  Raportul grilei ≥10:1
  Deplasarea longitudinală, cm 50
BUCKY vertical  Dimensiunea, cm
minimum 40x40
  Controlul automat al expunerii
(AEC) da
  Raportul grilei ≥10:1
  Mărimea casetei ≥40x40
  Deplasarea longitudinală, cm max.
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată1.1 Sistem radiografic digital (cu bucky verical) 180 cm
Detector Mărimea detector, cm
≥35x43
 Configurare detector Fără fir da
 Caracteristicele detectorului
Rezoluția matricei, pixeli
2428x2428
  Mărimea pixelului ≤150 µm
 Panou de control Selectarea
automată a parametrilor da
  Post-procesarea anatomică
specifică da
  Procesarea manuală da
Procesarea avansată   da
Generator de raze X   minimum
50kW
Tubul de raze X  Intensitatea
maximă la 100 kV minimum 630
mA
  Dimensiunea spotului focal, mm
0.6 și 1.2
  Capacitatea termică, KHU ≥300
  Rata de răcire, HU/min ≥1250
  Panou de control pe tubul
radiologic da
  Poziționarea automată a tubului da
Suspensia tubului  Controlul razelor
X a tubului montat da
Accesorii  Sticlă plumbată minim
1x0,8 m
  Guleraș de protecție 2 seturi
  Sorț de protecție 3 seturi
Integrarea  Stocarea clasa SOP
DICOM 3.0 da
  Profil de integrare IHE da
Cerințe față de alimentarea electrică
Standard

*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

1.00Bucată2.1 Sistem radiografic digital Sistem radiografic digital
Cod 210220
Descrierea Sisteme radiografice de
uz general sunt utilizate pentru a
efectua procedurile de rutină cu
raze x pentru diagnosticare oferite
de cele mai multe spitale, clinici
private, cabinete medicale, precum
si centre de îngrijire urgentă.
Parametru   Specificaţia
Modul radiologic Digital Detector
unic da
Tip masă Tip  Piedestal
 Suport electric  da
 Mișcarea mesei Longitudinal, cm
100
  Lateral, cm 24
 Fața mesei Densitatea mesei <1
mm Al
  Greutatea maximă a pacientuli , kg
200, în mișcare
  Suportul mesei Pedistal
  Sistem de control electromagnetic
Sistemul BUCKY a mesei  Tip
motorizat
  Dimensiunea, cm ≥40x40
  Controlul automat al expunerii
(AEC) 3 cîmpuri
  Raportul grilei ≥10:1
  Deplasarea longitudinală, cm 50
  Servolegătura la tubul X-ray da
 Mărimea detector, cm  ≥35x43
 Configurare detector Fără fir da
 Caracteristicele detectorului
Dimensiunile matricei, pixeli ≥
3072x2560
  Mărimea pixelului ≤150 µm
 Panou de control Selectarea
automată a parametrilor da
  Post-procesarea anatomică
specifică da
  Procesarea manuală da
Procesarea avansată   da
Gerator raze X  Intensitatea
maximă la 100 kV ≥640 mA
  Dimensiunea spotului focal, mm
0.6 și 1.2
  Capacitatea termică, KHU ≥300
  Rata de răcire, HU/min ≥1250
  Panou de control pe tubul
radiologic da
  Poziționarea automată a tubului da
Suspensia tubului  Controlul razelor
X a tubului montat da
Accesorii  Mînere 2 seturi
  Cleme fixatoare pentru cap 2
seturi
  Suport pentru picioare 2 seturi
  Sticlă plumbată minim 1x0,8 m
  Guleraș de protecție 2 seturi
  Sorț de protecție 2 seturi
  Ochelarii de protecție 2 seturi
  Șorț protector pentru gonade 2
seturi
Integrarea  Stocarea clasa SOP
DICOM 3.0 da
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată2.1 Sistem radiografic digital   Profil de integrare IHE da
Cerințe față de alimentarea electrică
Standard

*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.

33100000-1

3 Sistem radiodiagnostic cu brat C
1.00Bucată3.1 Sistem radiodiagnostic cu brat C Sistem radiodiagnostic cu braț C

Cod 210250
Descriere Sistemele
radiodiagnostice cu braț C sunt
destinate pentru efectuarea
examinărilor radiodiagnostice în
timpul intervențelor chirurgicale.
Parametrul  Specificația
Generator raze X de frecvență
înaltă 60-100 KHz
 Gama KV 40-120
 gama mA/s 0,1-250
Tub radiogen tip cu anod rotativ
 sistem de răcire controlat de
procesor
Regimuri de lucru Fluoroscopic
Normal
  Pulsativ
 Radiografic da
 Digital Spot da
 Doza de iradiere redusa  da
Arcul C Spatiul liber pentru pacient
≥ 77 cm
 adâncimea  ≥ 60 cm
 SID Distanta: minim 900 mm
 Unghiul de înclinare ≥   ±90°
 Unghi de rotaţie orbitală ≥   ±180°
 Unghi de angulație pozițională    ≥
±45°
 suport pe roți cu blocare da
Panou comandă  Tehnologie
Touchscreen    da
Telecomandă Telecomandă/pedală
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată3.1 Sistem radiodiagnostic cu brat C da
Cameră digitală tip CCD
incorporată rezolutie minimă
1024x1024
 Adîncime imagine, bit Minim 16
biţi
 Timp procesare imagine pe display
Nu mai mult de 5 sec
Vizualizare stand cu 2 Monitoare
≥19”
Reconstrucția multiplanară a
imaginilor Stocare imagini Minim
50 000 de imagini cu rezoluție
maximă
 Procesare imagini importate
DICOM 3,0
 exportare imagini USB
Intensificatorul imaginilor mod
triplu de intensificare  minim 9"
HRC și 12"
 Filtrare constantă ≥  0,1 mm Cu +
2,1 mm Al
Alimentare Tensiunea curentului
electric 380 V, 3 faze, 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.

33100000-1

4 Sistem de radiografie,  fluoroscopie,
universal, complet digital

1.00Bucată4.1 Sistem de radiografie,  fluoroscopie, universal,
complet digital

Sistem de radiografie, fluoroscopie,
universal, complet digital
Cod 210300
Descriere Destinate pentru
examinări radiografice şi
fluoroscopice cu scop de
diagnostic.
Parametru  Specificaţie
Configuraţie Tub deasupra mesei da
 Operare de la distanță da
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată4.1 Sistem de radiografie,  fluoroscopie, universal,
complet digital

Turnul de imagine Radiografie în
afara mesei da
 Grila detaşabilă
 (SID) max.  ≥125 cm
 (SID) min. 90 - 110 cm
 Control Mișcare
  Fluoroscopia se acționează de la
pedală
  Radiografia se acționează din
camera de examinare și control
Detector Mărime pixel ≤150 µm
 Tip flat panel
 Mărime, cm (in) ≥43x43 (17” x
17”)
Fluoroscopia kVp pulsaţie  da
 Pulsaţie rata, fps  ≥0-30
 Selectarea de către utilizator a
filtrelor da
 Rata maximă de cadre a matricei
de achiziții ≥1024 x 1024
 Mărimea maximă a matricei ≥1024
x 1024
 Adîncime achiziție, bit ≥14
Radiografie  Mărimea maximă a
matricei ≥2048 x 2048
 Radiografie seriată, fps ≥ 10
 Adîncime achiziție, bit ≥14
Caracteristicele imaginii Afişarea
ultimei imagini da
 Colimarea virtuală da
 Deplasarea manuală a pixelilor da
Masa de examinare Greutatea
maximă a pacientului ≥200 kg
 Dimensiuni  ≥230x80 cm
 Mișcarea laterală ≥25 cm
 Mișcarea longitudinală ≥160 cm
 Mișcarea verticală ≥60-110 cm
 Înclinarea mesei 90 /- 90 grade
 Greutatea maximă a pacientului la
înclinare ≥200 kg
 Indicator de înclinare da
 Posibilitatea digitala de examinare
urgenta direct pe brancarda de
transportare a pacientului da
 Asigurarea mișcării motorizată  da
Generatorul Puterea  ≥80 kW
 Radiografia ≥50-150 KV
 Gama radiografică ≥0-800 mAs
 Fluoroscopia ≥70-120KV
Display Cantitate ≥2
 Mărimea  ≥18 inci
Accesorii Sticlă plumbată minim
1x0,8 m
 Set radioprotecţie Pacient (2
şorţuri, 2 guleraşe de protecţie a
glandei tiroide) 1 pentru copii si 1
pentru adulţi
 Set radioprotecţie Operator (şorţ) 1
(min 0,35 mm Pb)
Imprimantă Procesare tip Termal
direct
 Interfaţă DICOM
 Rezoluţie spaţială, Pixeli/mm ≥12
 Format film, cm 20 x 25 - 35 x 43
 Formate disponibile simultan ≥2
Statie de lucru Procesor  Intel®
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată4.1 Sistem de radiografie,  fluoroscopie, universal,
complet digital

Core™ i5-2400 sau echivalent
 HDD ≥ 1 TB
 RAM  ≥ 4 GB
 Monitor Medical, Full HD, ≥ 21”,
LCD ≥ 1920x1080
 CD/DVD Obligatoriu
 Compatibil cu sistemele PACS Da
 USB ≥ 4 porturi
 Accesorii Mouse, tastatura
Soft de prelucrare Post procesare
obligatoriu
 Control nivel Zoom/Mărire;
Rotire/Inversare

 Adnotări pe imagine marker, text,
linii, unghi, lipse,
 DICOM 3.0 - DICOM Verification
  - DICOM Modality worklist
  - DICOM MPPS
  - DICOM Storage
  - DICOM Storage commitment
  - DICOM Grayscale print
  - DICOM Query / Retrieve
  - DICOM GSPS
  -Importul si exportul imaginilor de
pe PACS
  -Export imagini pe CD/DVD
  -Exportul rezultatelor examinărilor
pe HIS / RIS
Sistem PACS HDD Minim 1 TB de
stocare utilizabilă  RAID 10
 Procesor Intel Quad-Core Xeon
X3450 CPU(2.66GHz) sau
echivalent
 RAM ≥ 4 GB
 Modul software PACS Funcții de
manipulare a imaginii
  Măsurători, adnotări și salvare.
  Suport pentru afișaj de diagnostic
pentru mai multe monitoare de
rezoluție inaltă, bazat pe reguli
DICOM de rulare
  Send, DICOM Import pe CD  și pe
documente, administrare şi
diagnostic la distanţă.
 Monitor ≥ 18” LED
 Licenţă ≥  1
 Licenţă de acces de pe web sau
LAN ≥ 2

*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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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată4.1 Sistem de radiografie,  fluoroscopie, universal,
complet digital

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.

33100000-1

5 Tomograf Computerizat
1.00Bucată5.1 Tomograf Computerizat Tomograf Computerizat

Cod   210450
Descriere  Tomograful
computerizat este utilizat pentru a
efectua diagnostic cu raze x
multisecționat  în spitale, clinici
private.
Parametru   Specificație
Caracteristică multisecțională Nr.
de secțiuni achiziționate simultan
≥64
 Nr. de canale  ≥64
Detector Câmp de vedere
(standard), cm  ≥50
 Câmp de vedere (extins), cm  ≥50
 Lățimea totală a detectorului, axa
z, mm  ≥20
 Grosimea imaginii reconstruite,
mm  0.625, 1.25, 2.5, 3.75, 5, 7.5,
10
 Timpul standard de rotație, sec,
360°  0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9,
1, 1,5, 2
Performanță Rezoluție spațială cu
contrast ridicat  da
MTF kernel 0% MTF, lp/cm  ≥15
 10% MTF, lp/cm  ≥10
 50% MTF, lp/cm  ≥8
Rezoluție contrast-mic, mm la % la
≤20 mGy (2 rad)   ≥2,5 mm la
0,25%
Braț Înclinare, °  ±30
 Diametru, cm  ≥70
 localizare indicată prin laser  Da
Tub raze X Stocare căldură, MHU
≥2
 Disipare termică, kHU/min  ≥700
 Răcire tub  ulei/aer
Generator de raze X kW output
≥50
 kVp range  70-140
 mA range  10-800
Masă pacient Diapazon mișcare
Vertical, cm 42-105
  Longitudinal, cm ≥170
 Diapazon scanare, cm  ≥170
 Greutatea pacientului, kg  ≤200
Doza radiație Modularea dozei
tehnice  da
 Controlul dozei  pediatrice
specifice  da
 Prospective ECG gating  opțional
 Retrospective ECG editing
opțional
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată5.1 Tomograf Computerizat  Reconstrucția iterativă a imaginii
opțional
 Sliding collimation (overbeaming
reduction)  opțional
Axial cardiac Low-dose
cardiac(achiziție axială)  opțional
 Corecția aritmiei  opțional
Reconstruirea imaginii CPU  Xeon
Quad-core 3,0GHz
 Reconstrucție FOVs, cm  25, 50
 Recoonstrucție imaginii cu
dimensiuni  512 x 512
 Rata maximă de reconstruire,
(512x512), frame/sec  ≤60
Sistem de integrare DICOM
Stocarea imaginilor SCU / SCP da
  Stocare sporită CT SCU / SCP da
  Modality worklist SCU da
  Query/retrieve SCU and SCP da
  Stocare concomitentă da
Procesarea imaginii
Standard/Opțional  da
 DICOM 3-D image export  da
Alimentare  Cerinţe de alimentare
la reţeaua electrică: 380V, 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.

33100000-1

6 Sistem de raze X panoramic, dentar
(Ortopantomograf)

1.00Bucată6.1 Sistem de raze X panoramic, dentar
(Ortopantomograf)

Sistem de raze X panoramic, dentar
(Ortopantomograf)
Cod 210500
Descriere  Ortopantomografia este
o scanare panoramică cu raze X a
maxilarului superior şi inferior.
Afişează o vedere bidimensională a
unei jumătăţi de cerc de la o ureche
la alta.
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată6.1 Sistem de raze X panoramic, dentar
(Ortopantomograf)

Parametrul    Specificaţia
Generator de raze X  Fecvenţa  75-
150 kHz
  Tensiune  60-90 kV
  Curent  2-16 mA
Tub raze X  Tip  staţionar
  Filtrare totală (minimă), mm Al
2.5-3.2
Înălţimea  Minim  ≥800mm
  Maxim  ≥ 1800mm
Punctul focal, maxim     ≤ 0.5 mm
Precizia marcajului pe carcasa
radiatorului    ≤10 mm
Detector digital    CdTe-
CMOS/CdTe-CCD
Lungimea suprafeţei active a
senzorului    ≥ 145-155 mm
Lăţimea suprafeţei active a
senzorului    ≥4.8- 8 mm
Timpul de expunere    ≤14 sec
Numărul punctelor de fixare a
capului    ≥4
Suport reglabil pentru bărbie    da
Posibilitatea de deplasare suport
barbie sus/jos şi înainte/înapoi    da
Element  de muşcare    da
Mîner pacient    2
Alimentarea    220-240V, 50 Hz
Suport pentru nas    ≥2 tipuri
Unghiul ţintei, maxim     ≤5 grade
Monitor     ≥ 19
Revenirea automată la poziţia
iniţială    da
Comanda de oprire urgentă    da
Control multifuncţional     da
Printer    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

7 Negatoscop
3.00Bucată7.1 Negatoscop Negatoscop

Cod  210700
Descriere  Dispozitiv destinat
pentru vizualizarea filmelor
radiografice sau tomografice
Parametru  Specificație
Nr. de cadre  ≥2
Nr. de lampe  ≥2
Reglare luminozitate  da
Fixarea filmelor   da
Fixare   masă/perete
Ecran anti-glare  da
Alimentare  220V, 50Hz

*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.

33100000-1

8 Ultrasonograf General, Cardiac,
performanta medie

1.00Bucată8.1 Ultrasonograf General, Cardiac, performanta
medie

Ultrasonograf General, Cardiac,
performanţă medie
Cod  300110
APLICAŢII CLINICE  General,
cardiac
PROBE PORTURI  3
PROBE TIP, MHz Linear 5 - 12
 Microconvex 3 - 8
 Phased/Vector 2-7,5
 Multifrequency da
 CW 1,9-2,5
NIVELE DE GRI  ≥256
GAMA DINAMICĂ  ≥150dB
PREPROCESARE, Canale digitale
≥30000
POSTPROCESARE  da
IMAGINE MODURI M-mod da
 M-mod şi 2-D da
 3-D (freehand) da
 Harmonic imaging da
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată8.1 Ultrasonograf General, Cardiac, performanta
medie

DOPPLER Tip CW, PW, CFM
 Afişare frecvenţă da
 Afişare viteză da
 Power Doppler da
 Duplex  da
 Triplex  da
FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători
digitale da
 Diapazon dinamic selectabil da
 Focalizare de transmisie ajustabilă
da
 Focalizare de recepţie dinamică da
 Măsurători pe reluarea video da
PAN/ZOOM imagine în timp real
da
 imagine îngheţată da
STOCARE IMAGINI Capacitate
≥250GB
 Cine da
DICOM 3.0   da
MONITOR FIZIOLOGIC  ECG
PACHETE DE ANALIZĂ Cardiac
da
 Vascular  da
GHID ACE Cardiac   da
MONITOR  ≥19"
DIVIZARE MONITOR  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.

33100000-1

9 Ultrasonograf General, OB-GYN,
performanta inalta

2.00Bucată9.1 Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta
inalta

Ultrasonograf General, OB/GYN,
performanţă înaltă
Cod  300200
APLICAŢII CLINICE  General,
OB/GYN
PROBE PORTURI  4

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată9.1 Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta
inalta

PROBE TIP, MHz Linear 5 - 12
 Convex 2,5 - 5
 Endovaginal 5 - 9
 Volum 3D 2 - 6
NIVELE DE GRI  ≥256
PREPROCESARE, canale digitale
≥120000
GAMA DINAMICA  ≥250dB
POSTPROCESARE  da
IMAGINE MODURI M-mod da
 M-mod şi 2-D da
 3-D (freehand) da
 3-D (automatic) da
 4-D (live 3-D) da
 Harmonic imaging da
DOPPLER Tip CW, PW, CFM
 Afişare frecvenţă da
 Afişare viteză da
 Power Doppler da
 Duplex da
 Triplex da
FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători
digitale da
 Diapazon dimamic selectabil da
 Focalizare de transmisie ajustabilă
da
 Focalizare de recepţie dinamică da
 Măsurători pe reluarea video da
PAN/ZOOM imagine în timp real
da
 imagine îngheţată da
STOCARE IMAGINI Capacitate ≥
250GB
 Cine da
DICOM 3.0 COMPLIANT  da
PACHETE DE ANALIZĂ
OB/GYN  da
 Elastografie da
GHID ACE Transrectal da
 Transperineal da
MONITOR  ≥ 19"
DIVIZARE MONITOR  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
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată9.1 Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta
inalta

e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

10 Ultrasonograf General, OB-GYN,
performanta obisnuita

1.00Bucată10.1 Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta
obisnuita

Ultrasonograf General, OB/GYN,
performanţă obişnuită
Cod  300220
APLICAŢII CLINICE  General,
OB/GYN
PROBE PORTURI  3
PROBE TIP, MHz Linear 5 - 12
 Convex 2,5 - 5
 Endovaginal 5 - 9
NIVELE DE GRI  ≥256
PREPROCESARE, canale digitale
≥1000
GAMA DINAMICA  ≥100dB
POSTPROCESARE  da
IMAGINE MODURI M-mod da
 M-mod şi 2-D da
 3-D (freehand) da
DOPPLER Tip PW
 Power Doppler da
 Duplex da
FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători
digitale da
 Măsurători pe reluarea video da
PAN/ZOOM imagine în timp real
da
 imagine îngheţată da
STOCARE IMAGINI Capacitate ≥
150GB
 Cine da
DICOM 3.0 COMPLIANT  da
PACHETE DE ANALIZĂ
OB/GYN  da
MONITOR  ≥ 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
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată10.1 Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta
obisnuita

e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

11 Laparoscop
3.00Bucată11.1 Laparoscop Laparoscop

Cod    280300
Descriere    Set pentru laparoscopie
pentru vizualizare și intervenții.
Accesorii (sursă de lumină,
insuflatori, instrumente
chirurgicale, trocar) care sunt
oferite de majoritatea
producătorilor de laparoscoape sunt
excluse.
Parametrul    Specificația
    Semnale video de ieșire: priză tip
VBS-1
    Reglaj automat al culorilor
    Reglaj automat al intensității
luminoase
    Reglaj automat al sensibilității la
iluminare scăzută
    Cap cameră 3 CCD cu chip
    Cuplare automată pe telescop
    Adapter video integrat în capul
camerei
    Total imersibil în substanțe de
dezinfectare
    Adaptor video autoclavabil
    Filtru moire inclus
    Sterilizare – Etilen- Oxid
Sursa de lumină    lampă xenon
    timp de lucru a lămpii- minim
500 ore
    puterea- minim 250 W
    lampă de rezervă
    reglarea intensității luminii-
regim automat
    reglarea intensității luminii-
regim manual
Cablu fibră optică    Diametru- 4-5
mm
    Lungime- 250- 300 cm
    Cu rotire liberă în jurul axei
    Rezistent la căldură, autoclavabil
    Curățire la rece cu substanțe
chimice- Etilen – Oxid
Telescop optic- laporoscop    Unghi
de vedere laterală- 29- 31 grade
    Diametrul extern- nu mai mic de
9 mm, max 11 mm
    Lungime- minim 30cm
    Transmisie lumină prin fibră
optică înglobată în sistemul optic
    Adaptoare incluse pentru lumină
Storz, Olimpus, Wolf, ACMI
    autoclavabil
    Sterilizare la rece cu Etilen- Oxid
Trocar pentru instrumente 10-11
mm    Componente: Canulă cu vîrf
oblic standard, vîrf trocar piramidal,
cu sistem de oprire insuflare,
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată11.1 Laparoscop supapă cu clapetă metaliă
    diametrul 10-11 mm
    lungime:5- 16 cm
    cantitatea- 2 unit.
Trocar pentru instrumente de 5-6
mm    Componente: Componente:
Canulă cu vîrf oblic standard, vîrf
trocar piramidal, cu sistem de oprire
insuflare, supapă cu clapetă metaliă
    diametrul 5-6 mm
    lungime:5- 16 cm
    cantitatea- 3 unit.
Trocar pentru instrumente de 12-13
mm    Componente: Componente:
Canulă cu vîrf oblic standard, vîrf
trocar piramidal, cu sistem de oprire
insuflare, supapă cu clapetă metaliă
    12-13 mm
    lungime:5- 16 cm
    cantitatea- 2 unit.
Reductor     Tip basculant 10/5-
11/5 mm
Reductor 1 unit.    Tip basculant
12/5- 13/5 mm
Pensă pentru disecție/apucare,
rotativă Maryland    Demontabilă în
3 părți componente pentru curățare
facilă și interschimbare insert,
rapid, prin apăsarea unui singur
buton (nu prin înșurubare)
    Vîrf tip Maryland
    Diametru 5 mm
    Lungime minim 320 mm
    Mîner metalic fără cremalieră
Pensă pentru disecție/apucare,
rotativă 360 grade, mixer
Demontabilă în 3 părți componente
pentru curățare facilă și
interschimbare insert, rapid, prin
apăsarea unui singur buton (nu prin
înșurubare)
    Vîrf unghi drept, 90 grade
    Diametru 5 mm
    Lungime minim 320 mm
    Mîner metalic fără cremalieră
Pensă pentru disecție/apucare
fermă, rotativă 360 grade
Demontabilă în 3 părți componente
pentru curățare facilă și
interschimbare insert, rapid, prin
apăsarea unui singur buton (nu prin
înșurubare)
    Vîrf alungit, bont, rotungit, fălci
striate
    Diametru 5 mm
    Lungime minim 320 mm
    Mîner metalic plastic cu
cremalierăși cu pin HF autostatic
Pensă tip aligatorrotativă 360 grade,
mixer    Demontabilă în 3 părți
componente pentru curățare facilă
și interschimbare insert, rapid, prin
apăsarea unui singur buton (nu prin
înșurubare)
    Vîrf unghi drept, 90 grade
    Diametru 5 mm
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată11.1 Laparoscop     Lungime minim 320 mm
    Mîner metalic fără cremalieră
Pensă apucare atraumatică, rotativă
360 grade    Demontabilă în 3 părți
componente pentru curățare facilă
și interschimbare insert, rapid, prin
apăsarea unui singur buton (nu prin
înșurubare)
    Vîrf lung rotungit fenestrat serat
atraumatic cu simplă acțiune
    Diametru 5 mm
    Lungime minim 320 mm
    Mîner cu cremalieră cu mufă
conectare la cauter, cu suprafața
mare de contact cu degetele
Insert pensă prehensiune,
atraumatică    Vîrf ușor curbat,
lung, fenestrat serat atraumatic
    Diametru 5 mm
    Lungime minim 320 mm
    Cu o singură deschidere
    cantitatea- 2 unit.
Pensă apucare atraumatică, rotativă
360 grade    Demontabilă în 3 părți
componente pentru curățare facilă
și interschimbare insert, rapid, prin
apăsarea unui singur buton (nu prin
înșurubare)
    Vîrf lung suplu, rotungit fenestrat
serat atraumatic cu simplă acțiune
    Lungime vîrf activ 23-25 mm
    Diametru 5 mm
    Lungime 320-330 mm
    Mîner cu cremalieră cu mufă
conectare la cauter
Pensă extractoare, rotativă 360
grade    Demontabilă în 3 părți
componente pentru curățare facilă
și interschimbare insert, rapid, prin
apăsarea unui singur buton (nu prin
înșurubare)
    Vîrf tip Crocodil 2x3 dinți
    Lungime vîrf activ 26-28 mm
    Diametru 5 mm
    Lungime minim 320 mm
    Mîner metalic cu cremalieră
Pensă prehensiune fenestrată
Demontabilă în 3 părți componente
pentru curățare facilă și
interschimbare insert, rapid, prin
apăsarea unui singur buton (nu prin
înșurubare)
    Vîrf cu fălci plate, lungi,
fenestrate, cu dinți mari, dublă
deschidere
    Lungime vîrf activ 24-26 mm
    Diametru 5 mm
    Lungime 320-330 mm
    Mîner metalic cu cremalieră
Insert pensă prehensiune    Vîrf cu
fălci plate, lungi, cu dinți fini
dispuși la intervale regulate pe toată
lungimea, dublă deschidere
    Lungime vîrf activ 28-30 mm
    Diametru 5 mm
    Lungime minim 320 mm
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată11.1 Laparoscop Pensă pentru disecție/apucare,
rotativă 360 grade    Demontabilă în
3 părți componente pentru curățare
facilă și interschimbare insert,
rapid, prin apăsarea unui singur
buton (nu prin înșurubare)
    Vîrf unghi drept, 90 grade
    Diametru 10 mm
    Lungime 360-380 mm
    Mîner cu cremalieră cu mufă
conectare la cauter, cu suprafața
mare de contact cu degetele
Insert pensă BABCOCK    Sistem
modular: teacă, insert, mîner
    Teaca: lungimea minnim 325
mm- max 335 mm, rotativă, izolată,
diametru 10 mm
    Insert: fălci denturate și
fenestrate
    Lungime fălci: minim 47 mm-
max 50 mm
    Măner: cu sistem de blocare,
comandă de blocare cu degetul
arătător
    Vîrf tip BABCOCK lung,
fenestrat

Pensă extractoare, crocodic,
rotativă 360 grade Crocodil
Demontabilă în 3 părți componente
pentru curățare facilă și
interschimbare insert, rapid, prin
apăsarea unui singur buton (nu prin
înșurubare)
    Vîrf tip Crocodil 2x3 dinți
    Lungime vîrf activ 35-37 mm
    Diametru 5 mm
    Lungime 320-330 mm
    Mîner metalic cu cremalieră
Insert pensă pentru recuperare
calculi    Vîrf cu cupe mari găurite
    Lungime vîrf activ 22-24 mm
    Diametru 10 mm
    Lungime 360-370 mm
Pensă bipolară laporoscopică
Fălci netede ușor curbate
    Lungime vîrf activ 19-21 mm
    Pentru disecție și apucare
    Diametru 10 mm
    Lungime 43-44 cm
    Rezistența crescută
    Măner metelic cu posibilitatea de
legare la cuțit bipolar, cu suprafața
mare de contact cu degetele
Foarfecă rotativă, 360 grade
(Metzenbaum)    Demontabilă în 3
părți componente pentru curățare
facilă și interschimbare insert,
rapid, prin apăsarea unui singur
buton (nu prin înșurubare)
    Lame curbe, lungi, serate
    Lungime activă lame 17-19 mm
    Diametrul 5 mm
    Lungime 43- 44 cm
    Mîner izolat
    Mufă conector HF
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată11.1 Laparoscop Electrod de coagulare și disecție, în
formă de L    Diametrul 5 mm
    Lungime 35- 45 cm
    Mufă conector HF
    Cu cablu monopolar de înaltă
frecvență
Electrod de coagulare și disecție în
formă de spatulă    Diametrul 5 mm
    Lungime 43- 44 cm
    Mufă conector HF
    Cu cablu monopolar de înaltă
frecvență
Electrod de coagulare și disecție în
formă de bilă    Diametrul 5 mm
    Lungime 43- 44 cm
    Mufă conector HF
    Cu cablu monopolar de înaltă
frecvență
Depărtător metalic în evandai
Diametrul 10 mm
    Lungime 36 cm
Pungi extractoare 800 ml    Săculeți
extractori cu fir metalic de
închidere
    Pentru trocar cu canal de lucru de
10 mm
    Diametru deschidere 10 cm
    Volum 800 ml
    cantitatea- 50 unit.
Port- ac laporoscopic    Mîner
autostatic curb tip pistol
    Fălci tratate special pentru
stabilirea acului, curbe la stînga
    Cu inserție de tungsten carbid
    Diametrul 5 mm
    Lungime 43 cm
Aplicator clipuri titan medii-mari,
rotativ 360 grade    Demontabilă în
3 părți componente pentru curățare
facilă
    Diametrul 10 mm
    Lungime 36 cm
    Prevăzut cu port de lavaj
    Mîner cu siguranță
Clipuri titan medii-mari    SLS și
ML
Tub cu ac pentru puncții
Lungimea minim 33 cm
    Diametrul 10 mm
Canulă metalică irigare/aspirație
Canulă metalică care se atașează la
mîner
    Diametrul exterior 5 mm
    Lungime 43- 44 cm
    Canula cu perforații laterale la
capăt
Monitor    Diagonala minim 24 ”
    Afișare cu matrice activă TFT
    Rezoluție 1024x1280
    Unghi de verere minim 85 grade
orizontal și vertical
    Semnale de intrare, cu tipurile de
conexiune RGB, Y/C (S-video),
BNC
Troliu pentru echipament
Utilizare în sala de operație
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată11.1 Laparoscop     Roți antistatice și blocabile
    Suport pentru balon
    Suport pentru monitor
Insuflator electronic    Debit de
insuflare- 20-35 l
    Evacuare automată a fumului
    Circuit de evacuare fum separat
față de cel de insuflare
    Afișarea parametrilor presetați
(debit, presiune, gaz consumat)
    Reglare debit de insuflare
    Domeniu debit de insuflare de la
0,5 pînă la 35 l/min.
    Reglare continuă
    Tub de insuflare reutilizabil din
cauciuc siliconic
    Alarmă la lipsa gazului de
insuflare
    Taste de comandă cu protecție la
umezeală
    Furtun de conectare la butelia de
înaltă presiune
    Butelie de CO2 capacitate
minimă de 17 l
    Să permită alimentarea cu gaz
atît de la tub de înaltă presiune
direct, fără reglator, cît și de la
sistemul central de gaz al spitalului,
de joasă presiune
Pompă de spălare automată
Sisteme separate de spălare,
aspirație
    Automată, fără butoane de
control a spălării-aspirației, reglajul
să se facă prin butoanele de pe tija
de spălare-aspirație
    Aspirația prin pompă cu piston
fără role
    Debite reglabile continuu în
funcție de apăsarea pe levierile de
comandă de pe tija de spălare-
aspirație
    Debit de spălare minim 1,8 l/min
    Presiune de spălare min. 400 mm
Hg
    Debit de aspirație min. 1,8 l/min.
    Vacuum cu cel puțin 60 kPa
    Set de tubulatură reutilizabilă,
autoclavabilă
    Vas de aspirație inclus,
capacitate minimă de 1,5 l/min.
Reutilizabil
    Să poată folosi pentru irigare
pungi cu ser steril
Mîner canulă irigare    Pentru
canulă diametru diferit
    Mîner cu sistem de optire flux de
lichide
    Control monocomandă a
irigării/aspirației
    Autoclavabil
Electrocuagulator    Panou frontal
cu protecție la umezeală
    Ecran pentru afișarea valorilor
parametrilor
    Y/C (S-Video)
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată11.1 Laparoscop     BNC
    RGB
    Memorie a minim 3 combinații
de valori pentru parametrii de lucru
    4 moduri de tăiere: Tăiere
simplă, de energie înaltă, combinată
cu coagulare A și B
    3 moduri de coagulare: Normal,
Soft, Spray
    Putere de ieșire bipolară
    Tăiere în mediu salin, coagulare
în mediu salin
    Vaporizare cu plasmă în mediu
salin
    Pedală dublă de comandă dublă
pentru mediu umed
    Electrod neutru reutilizabil din
cauciuc siliconic
    Cablu pentru electrod neutru,
lungime minim 5 m
Cablu monopolar    Lungimea de
minim 3 m
Container pentru sterilizarea
instrumentelor    Prevăzut cu o tavă
metalică cu capac și suporturi de
prindere din silicon
    Conține coș de sîrmă
    Dimensiuni exterioare
    Pentru sterilizare și depozitarea
instrumentelor laporoscopice
    Pentru minim minim 12
instrumente
    Pentru instrumente cu diametrul
între 2,5-10 mm
Sistem depozitare și sterilizare
instrumentar laporoscopic
Compus din:
    Coș special pentru depozitarea
instrumentelor
    Corp container sterilizare
    Capac container sterilizare cu
sistem de filtrare
    Realizat din aluminiu aliat pentru
o rapidă încălzire/răcire și uscare
facială în timpul sterilizării
    Conține dispozitive din silicon
pentru prinderea instrumentarului
    Să conțină integrat sistem de 2
filtre de PTFE
(polytetrafluprethylene)
    Ce permit realizarea a 1000
cicluri de sterilizare
Alimentarea    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.

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată11.1 Laparoscop 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.

33100000-1

12 Sistem videoendoscopic pentru
videobronhoscopie

1.00Bucată12.1 Sistem videoendoscopic pentru
videobronhoscopie

Sistem videoendoscopic pentru
videobronhoscopie
Videoprocesor Cod 290170
 Descriere Sistem video pentru
investigarea internă a organelor
cavitare ale sistemului digestiv și
respirator
 Parametrul   Specificația
 Videoprocesor Intrări cameră  ≥1
  Controale / caracteristici Ajustare
nuanță da
   Iluminare auto
   Balans de alb auto
   Acuitate da
   Videocompensare da
   Alte controale zoom
  Ieșiri RGB 1
   Y/C ≥1
   Digital (DVI, SDI, HD-SDI) da
  Detecţie imagini  Cu ajutorul
funcţiei de port procesare,
cromoendoscopie virtuală sau cu
spectru îngust de lumină
 Sursa de lumină      Tip  integrată
cu procesorul
  Tip lampă  LED
 Periferice disponibile Display
medical HD  ≥ 19 inci
  VCR  da
  Imprimantă Video  da
  Recorder disc Video  da
  Captura digitală  da
  Suport pe rotile  da
 Sistem de furnizare a aerului/apei
-minim 3 regimuri de lucru
    -volumul vasului pentru apă
minim 250 ml
 Sistem de aspirație Tip  Separat de
procesor
  Volumul rezervorului  1,4-1,8  litri
  Vid  -da
  Dirijarea nivelului de aspirare  -în
trepte
 Accesorii:  Sursa de lumină-  1
unit.
   Pompă –  inclusă
     0,3- 0,6 Pa
   Tester automat-  1 unit.

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată12.1 Sistem videoendoscopic pentru
videobronhoscopie

   Aspirator endoscopic-  ≥0.85 bar
   Vas de rezervă pentru aspirator-
≥ 1,5 l, 1 unit.
   Filtre pentru aspirator-  5 unit.
   Troliu-  1 unit.
   Polițe reglabile la înălțime sau
fixe 4 unit.
Videobronhoscop Tip   HD
 Tubul de inserție Lungimea  ≥600
mm
  Diametrul exterior  <5mm
  Gradația  Să se indice adîncimea
introdusă în cm, eroarea ± 1 cm
 Canalul de lucru  Diametrul   ≥2
mm
 Optica Unghiul cîmpului de vedere
120  grade
  Adîncimea cîmpului de vedere  3-
100 mm
 Deflecția sus/jos  180/130
 Capul distal Diametrul exterior
<5mm
 Metode de sterilizare   Să se indice
minim o metodă de sterilizare
*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.

33100000-1

13 Sistem videoendoscopic pentru
videogastroscopie

2.00Bucată13.1 Sistem videoendoscopic pentru
videogastroscopie

Sistem videoendoscopic pentru
videogastroscopie
Descriere Sistem video pentru
investigarea  și tratamentului căilor
gastrice
Cod 290190
Parametrul   Specificația
Videoprocesor Intrări cameră  ≥1
 Controale / caracteristici Ajustare
nuanță da
  Iluminare auto
  Balans de alb auto
  Acuitate da

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată13.1 Sistem videoendoscopic pentru
videogastroscopie

  Videocompensare da
  Alte controale zoom
 Ieșiri RGB 1
  Y/C ≥1
  Digital (DVI, SDI, HD-SDI) da
Sursa de lumină      Tip  integrată
cu procesorul
 Tip lampă  Xenon sau LED
 Timp de viață lampă  ≥500 h
 Putere lampă  ≥ 250 W
 Putere lampă de rezervă  ≥ 150 W
 Contor lampă  da
 Mod standby  da
 Lampă de rezervă   da
Periferice disponibile Display
medical  ≥ 19 inci
 VCR  da
 Imprimantă Video  da
 Recorder disc Video  da
 Captura digitală  da
 Suport pe rotile  da
Sistem de furnizare a aerului/apei
-minim 3 regimuri de lucru
   -volumul vasului pentru apă
minim 250 ml
Sistem de aspirație Tip  Separat de
procesor
 Volumul rezervorului  1,4-1,8  litri
 Vid  -da
 Dirijarea nivelului de aspirare  -în
trepte
Accesorii:  Sursa de lumină-  1 unit.
  Pompă –  inclusă
         0,3- 0,6 Pa
  Lampă halogen de rezervă- 2 unit.
  Piesă bucală-  2 unit.
  Tester automat-  1 unit.
  Aspirator endoscopic-  ≥0.85 bar
  Vas de revervă pentru aspirator-  ≥
1,5 l, 1 unit.
  Filtre pentru aspirator-  5 unit.
  Cameră video cu adaptor pentru
endoscop-  1 unit.
  Monitor –  1 unit.
  Troliu-  1 unit.
  Polițe reglabile la înălțime-  4 unit.
Videogastroscop Tip  HD
 Tubul de inserție Lungime totală ≥
1300 mm
  Lungime de lucru  ≥  1000 mm
  Diametrul exterior ≤ 9.5 mm
  Marcaj de lungime da
 Canal de lucru  Numărul de canale
≥1
  Diametrul  ≥ 2,8 mm
 Optica Unghiul cîmpului vizual ≥
140 grade
  Înclinația cîmpului vizual 0 grade
  Adîncimea cîmpului vizual 3-100
mm
 Tipul și unghiurile de deflecție
Sus/jos 210 grade
  Stînga/dreapta 90 grade
 Spălarea obiectivului  da
 Metode de sterilizare  Chimic
   Etilen oxid opțional
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată13.1 Sistem videoendoscopic pentru
videogastroscopie

   Posibilitatea de a se efectua
multiple proceduri de sterilizare

*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.

33100000-1

14 Fibrogastroscop
2.00Bucată14.1 Fibrogastroscop Fibrogastroscop

Cod 290200
Descriere Fibreogastroscop destinat
diagnosticului și tratamentul
potiunii esofago-gastro-duodenale
Parametrul  Specificația
Sistem optic Unghiul cîmpului de
vedere ≥ 120 grade
 Înclinarea cîmpului vizual 0 grade
 Adîncimea cîmpului vizual 3-
100mm
 Capul distal ≤ 9.8 mm
 Diametrul exterior ≤ 9.8 mm
Înclinarea capului distal sus/jos
210/90 grade
 dreapta/ stînga 100 grade
Diametrul tubului introdus  ≤ 9.8
mm
Lungimea de lucru  ≥ 1000 mm
Canalul de instrumente  ≥ 2.8 mm
Completarea  Lampă de halogen de
rezervă - 1 unit.
  Piesă bucală -2 unit.
  Tester automat (sa se indice
modelul) - 1 unit.
  Sursa de lumină halogen (minim
150 W) - 1 unit.
  Pensă de biopsie- 2 unit.

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

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

2.00Bucată14.1 Fibrogastroscop *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.

33100000-1

15 Fibrobronhoscop
2.00Bucată15.1 Fibrobronhoscop Fibrobronhoscop

Cod 290220
Descriere Fibronhoscop destinat
diagnosticului și tratamentul cailor
respiratori
Parametrul  Specificația
Sistem optic Unghiul cîmpului de
vedere ≥ 120 grade
 Înclinarea cîmpului vizual 0 grade
 Adîncimea cîmpului vizual 3-
100mm
 Capul distal ≤ 6 mm
 Diametrul exterior ≤ 6 mm
Înclinarea capului distal sus/jos
180/130 grade
 dreapta/ stînga ≥100 grade
Diametrul tubului introdus  ≤ 6mm
Lungimea de lucru  ≥ 600 mm
Canalul de instrumente  ≥ 2,7 mm
Completarea  Lampă de halogen de
rezervă - 1 unit.
  Piesă bucală -2 unit.
  Tester automat (sa se indice
modelul) - 1 unit.
  Sursa de lumină halogen (minim
150 W) - 1 unit.
  Pensă de biopsie- 2 unit.

*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

2.00Bucată15.1 Fibrobronhoscop *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.

33100000-1

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
până la 60 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
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

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

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 24 luni din data instalării/livrării.

Da

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

- original–confirmat prin semnătura şi ștampila
Ofertantului.

Da
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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 imagistică, endoscopie
conform necesităților IMSP, pentru anul 2018.

1.3. Numărul procedurii: 18/03173
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 Sistem radiografic digital (cu bucky
verical)
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1.1 33100000-1 Sistem radiografic digital (cu bucky verical) Bucată 1.00 Sistem radiografic digital (cu bucky
vertical) Cod 210210 Descriere Sistem
radiografic pentru uz general, libertate de
mişcare şi multiple configurări. Aria larga
de mişcare a mesei, cu posibilitatea de
ajustare a limitelor, bucky-ului şi a
stativului vertical permit expuneri de la
cap pînă la degetul piciorului fără să fie
necesară repoziţionarea pacientului.
Parametru Specificaţia Modul radiologic
Digital Detector unic da Tip masă Tip
Piedestal Suport electric da Mișcarea
mesei Longitudinală, cm de la 80 Laterală,
cm ≥24 Verticală da Fața mesei Densitatea
mesei <1 mm Al Greutatea maximă a
pacientului , kg de la 180 Suportul mesei
Pedistal Sistem de control electromagnetic
Sistemul BUCKY a mesei Tip motorizat
Dimensiunea, cm minimum 40x40
Controlul automat al expunerii (AEC) 3
cîmpuri Raportul grilei ≥10:1 Deplasarea
longitudinală, cm 50 BUCKY vertical
Dimensiunea, cm minimum 40x40
Controlul automat al expunerii (AEC) da
Raportul grilei ≥10:1 Mărimea casetei
≥40x40 Deplasarea longitudinală, cm
max. 180 cm Detector Mărimea detector,
cm ≥35x43 Configurare detector Fără fir
da Caracteristicele detectorului Rezoluția
matricei, pixeli 2428x2428 Mărimea
pixelului ≤150 µm Panou de control
Selectarea automată a parametrilor da
Post-procesarea anatomică specifică da
Procesarea manuală da Procesarea
avansată da Generator de raze X minimum
50kW Tubul de raze X Intensitatea
maximă la 100 kV minimum 630 mA
Dimensiunea spotului focal, mm 0.6 și 1.2
Capacitatea termică, KHU ≥300 Rata de
răcire, HU/min ≥1250 Panou de control pe
tubul radiologic da Poziționarea automată
a tubului da Suspensia tubului Controlul
razelor X a tubului montat da Accesorii
Sticlă plumbată minim 1x0,8 m Guleraș
de protecție 2 seturi Sorț de protecție 3
seturi Integrarea Stocarea clasa SOP
DICOM 3.0 da Profil de integrare IHE da
Cerințe față de alimentarea electrică
Standard *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.
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2 Sistem radiografic digital
2.1 33100000-1 Sistem radiografic digital Bucată 1.00 Sistem radiografic digital Cod 210220

Descrierea Sisteme radiografice de uz
general sunt utilizate pentru a efectua
procedurile de rutină cu raze x pentru
diagnosticare oferite de cele mai multe
spitale, clinici private, cabinete medicale,
precum si centre de îngrijire urgentă.
Parametru Specificaţia Modul radiologic
Digital Detector unic da Tip masă Tip
Piedestal Suport electric da Mișcarea
mesei Longitudinal, cm 100 Lateral, cm
24 Fața mesei Densitatea mesei <1 mm Al
Greutatea maximă a pacientuli , kg 200, în
mișcare Suportul mesei Pedistal Sistem de
control electromagnetic Sistemul BUCKY
a mesei Tip motorizat Dimensiunea, cm
≥40x40 Controlul automat al expunerii
(AEC) 3 cîmpuri Raportul grilei ≥10:1
Deplasarea longitudinală, cm 50
Servolegătura la tubul X-ray da Mărimea
detector, cm ≥35x43 Configurare detector
Fără fir da Caracteristicele detectorului
Dimensiunile matricei, pixeli ≥
3072x2560 Mărimea pixelului ≤150 µm
Panou de control Selectarea automată a
parametrilor da Post-procesarea anatomică
specifică da Procesarea manuală da
Procesarea avansată da Gerator raze X
Intensitatea maximă la 100 kV ≥640 mA
Dimensiunea spotului focal, mm 0.6 și 1.2
Capacitatea termică, KHU ≥300 Rata de
răcire, HU/min ≥1250 Panou de control pe
tubul radiologic da Poziționarea automată
a tubului da Suspensia tubului Controlul
razelor X a tubului montat da Accesorii
Mînere 2 seturi Cleme fixatoare pentru
cap 2 seturi Suport pentru picioare 2 seturi
Sticlă plumbată minim 1x0,8 m Guleraș
de protecție 2 seturi Sorț de protecție 2
seturi Ochelarii de protecție 2 seturi Șorț
protector pentru gonade 2 seturi Integrarea
Stocarea clasa SOP DICOM 3.0 da Profil
de integrare IHE da Cerințe față de
alimentarea electrică Standard *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.

3 Sistem radiodiagnostic cu brat C
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3.1 33100000-1 Sistem radiodiagnostic cu brat C Bucată 1.00 Sistem radiodiagnostic cu braț C Cod
210250 Descriere Sistemele
radiodiagnostice cu braț C sunt destinate
pentru efectuarea examinărilor
radiodiagnostice în timpul intervențelor
chirurgicale. Parametrul Specificația
Generator raze X de frecvență înaltă 60-
100 KHz Gama KV 40-120 gama mA/s
0,1-250 Tub radiogen tip cu anod rotativ
sistem de răcire controlat de procesor
Regimuri de lucru Fluoroscopic Normal
Pulsativ Radiografic da Digital Spot da
Doza de iradiere redusa da Arcul C Spatiul
liber pentru pacient ≥ 77 cm adâncimea ≥
60 cm SID Distanta: minim 900 mm
Unghiul de înclinare ≥ ±90° Unghi de
rotaţie orbitală ≥ ±180° Unghi de
angulație pozițională ≥ ±45° suport pe roți
cu blocare da Panou comandă Tehnologie
Touchscreen da Telecomandă
Telecomandă/pedală da Cameră digitală
tip CCD incorporată rezolutie minimă
1024x1024 Adîncime imagine, bit Minim
16 biţi Timp procesare imagine pe display
Nu mai mult de 5 sec Vizualizare stand cu
2 Monitoare ≥19” Reconstrucția
multiplanară a imaginilor Stocare imagini
Minim 50 000 de imagini cu rezoluție
maximă Procesare imagini importate
DICOM 3,0 exportare imagini USB
Intensificatorul imaginilor mod triplu de
intensificare minim 9" HRC și 12" Filtrare
constantă ≥ 0,1 mm Cu + 2,1 mm Al
Alimentare Tensiunea curentului electric
380 V, 3 faze, 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.

4 Sistem de radiografie, fluoroscopie,
universal, complet digital

4.1 33100000-1 Sistem de radiografie, fluoroscopie,
universal, complet digital

Bucată 1.00 Sistem de radiografie, fluoroscopie,
universal, complet digital Cod 210300
Descriere Destinate pentru examinări
radiografice şi fluoroscopice cu scop de
diagnostic. Parametru Specificaţie
Configuraţie Tub deasupra mesei da
Operare de la distanță da Turnul de
imagine Radiografie în afara mesei da
Grila detaşabilă (SID) max. ≥125 cm
(SID) min. 90 - 110 cm Control Mișcare
Fluoroscopia se acționează de la pedală
Radiografia se acționează din camera de
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examinare și control Detector Mărime
pixel ≤150 µm Tip flat panel Mărime, cm
(in) ≥43x43 (17” x 17”) Fluoroscopia kVp
pulsaţie da Pulsaţie rata, fps ≥0-30
Selectarea de către utilizator a filtrelor da
Rata maximă de cadre a matricei de
achiziții ≥1024 x 1024 Mărimea maximă a
matricei ≥1024 x 1024 Adîncime
achiziție, bit ≥14 Radiografie Mărimea
maximă a matricei ≥2048 x 2048
Radiografie seriată, fps ≥ 10 Adîncime
achiziție, bit ≥14 Caracteristicele imaginii
Afişarea ultimei imagini da Colimarea
virtuală da Deplasarea manuală a pixelilor
da Masa de examinare Greutatea maximă
a pacientului ≥200 kg Dimensiuni
≥230x80 cm Mișcarea laterală ≥25 cm
Mișcarea longitudinală ≥160 cm Mișcarea
verticală ≥60-110 cm Înclinarea mesei 90
/- 90 grade Greutatea maximă a
pacientului la înclinare ≥200 kg Indicator
de înclinare da Posibilitatea digitala de
examinare urgenta direct pe brancarda de
transportare a pacientului da Asigurarea
mișcării motorizată da Generatorul
Puterea ≥80 kW Radiografia ≥50-150 KV
Gama radiografică ≥0-800 mAs
Fluoroscopia ≥70-120KV Display
Cantitate ≥2 Mărimea ≥18 inci Accesorii
Sticlă plumbată minim 1x0,8 m Set
radioprotecţie Pacient (2 şorţuri, 2
guleraşe de protecţie a glandei tiroide) 1
pentru copii si 1 pentru adulţi Set
radioprotecţie Operator (şorţ) 1 (min 0,35
mm Pb) Imprimantă Procesare tip Termal
direct Interfaţă DICOM Rezoluţie spaţială,
Pixeli/mm ≥12 Format film, cm 20 x 25 -
35 x 43 Formate disponibile simultan ≥2
Statie de lucru Procesor Intel® Core™ i5-
2400 sau echivalent HDD ≥ 1 TB RAM ≥
4 GB Monitor Medical, Full HD, ≥ 21”,
LCD ≥ 1920x1080 CD/DVD Obligatoriu
Compatibil cu sistemele PACS Da USB ≥
4 porturi Accesorii Mouse, tastatura Soft
de prelucrare Post procesare obligatoriu
Control nivel Zoom/Mărire;
Rotire/Inversare Adnotări pe imagine
marker, text, linii, unghi, lipse, DICOM
3.0 - DICOM Verification - DICOM
Modality worklist - DICOM MPPS -
DICOM Storage - DICOM Storage
commitment - DICOM Grayscale print -
DICOM Query / Retrieve - DICOM GSPS
-Importul si exportul imaginilor de pe
PACS -Export imagini pe CD/DVD -
Exportul rezultatelor examinărilor pe HIS
/ RIS Sistem PACS HDD Minim 1 TB de
stocare utilizabilă RAID 10 Procesor Intel
Quad-Core Xeon X3450 CPU(2.66GHz)
sau echivalent RAM ≥ 4 GB Modul
software PACS Funcții de manipulare a
imaginii Măsurători, adnotări și salvare.
Suport pentru afișaj de diagnostic pentru
mai multe monitoare de rezoluție inaltă,
bazat pe reguli DICOM de rulare Send,
DICOM Import pe CD și pe documente,
administrare şi diagnostic la distanţă.
Monitor ≥ 18” LED Licenţă ≥ 1 Licenţă
de acces de pe web sau LAN ≥ 2
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*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.

5 Tomograf Computerizat
5.1 33100000-1 Tomograf Computerizat Bucată 1.00 Tomograf Computerizat Cod 210450

Descriere Tomograful computerizat este
utilizat pentru a efectua diagnostic cu raze
x multisecționat în spitale, clinici private.
Parametru Specificație Caracteristică
multisecțională Nr. de secțiuni
achiziționate simultan ≥64 Nr. de canale
≥64 Detector Câmp de vedere (standard),
cm ≥50 Câmp de vedere (extins), cm ≥50
Lățimea totală a detectorului, axa z, mm
≥20 Grosimea imaginii reconstruite, mm
0.625, 1.25, 2.5, 3.75, 5, 7.5, 10 Timpul
standard de rotație, sec, 360° 0.3, 0.4, 0.5,
0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1,5, 2 Performanță
Rezoluție spațială cu contrast ridicat da
MTF kernel 0% MTF, lp/cm ≥15 10%
MTF, lp/cm ≥10 50% MTF, lp/cm ≥8
Rezoluție contrast-mic, mm la % la ≤20
mGy (2 rad) ≥2,5 mm la 0,25% Braț
Înclinare, ° ±30 Diametru, cm ≥70
localizare indicată prin laser Da Tub raze
X Stocare căldură, MHU ≥2 Disipare
termică, kHU/min ≥700 Răcire tub
ulei/aer Generator de raze X kW output
≥50 kVp range 70-140 mA range 10-800
Masă pacient Diapazon mișcare Vertical,
cm 42-105 Longitudinal, cm ≥170
Diapazon scanare, cm ≥170 Greutatea
pacientului, kg ≤200 Doza radiație
Modularea dozei tehnice da Controlul
dozei pediatrice specifice da Prospective
ECG gating opțional Retrospective ECG
editing opțional Reconstrucția iterativă a
imaginii opțional Sliding collimation
(overbeaming reduction) opțional Axial
cardiac Low-dose cardiac(achiziție axială)
opțional Corecția aritmiei opțional
Reconstruirea imaginii CPU Xeon Quad-
core 3,0GHz Reconstrucție FOVs, cm 25,
50 Recoonstrucție imaginii cu dimensiuni
512 x 512 Rata maximă de reconstruire,
(512x512), frame/sec ≤60 Sistem de
integrare DICOM Stocarea imaginilor
SCU / SCP da Stocare sporită CT SCU /
SCP da Modality worklist SCU da
Query/retrieve SCU and SCP da Stocare
concomitentă da Procesarea imaginii
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Standard/Opțional da DICOM 3-D image
export da Alimentare Cerinţe de
alimentare la reţeaua electrică: 380V, 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.

6 Sistem de raze X panoramic, dentar
(Ortopantomograf)



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

https://etender.gov.md/private/downloadContent 8/23

6.1 33100000-1 Sistem de raze X panoramic, dentar
(Ortopantomograf)

Bucată 1.00 Sistem de raze X panoramic, dentar
(Ortopantomograf) Cod 210500 Descriere
Ortopantomografia este o scanare
panoramică cu raze X a maxilarului
superior şi inferior. Afişează o vedere
bidimensională a unei jumătăţi de cerc de
la o ureche la alta. Parametrul Specificaţia
Generator de raze X Fecvenţa 75-150 kHz
Tensiune 60-90 kV Curent 2-16 mA Tub
raze X Tip staţionar Filtrare totală
(minimă), mm Al 2.5-3.2 Înălţimea Minim
≥800mm Maxim ≥ 1800mm Punctul
focal, maxim ≤ 0.5 mm Precizia
marcajului pe carcasa radiatorului ≤10
mm Detector digital CdTe-CMOS/CdTe-
CCD Lungimea suprafeţei active a
senzorului ≥ 145-155 mm Lăţimea
suprafeţei active a senzorului ≥4.8- 8 mm
Timpul de expunere ≤14 sec Numărul
punctelor de fixare a capului ≥4 Suport
reglabil pentru bărbie da Posibilitatea de
deplasare suport barbie sus/jos şi înainte/
înapoi da Element de muşcare da Mîner
pacient 2 Alimentarea 220-240V, 50 Hz
Suport pentru nas ≥2 tipuri Unghiul ţintei,
maxim ≤5 grade Monitor ≥ 19 Revenirea
automată la poziţia iniţială da Comanda de
oprire urgentă da Control multifuncţional
da Printer 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.

7 Negatoscop
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7.1 33100000-1 Negatoscop Bucată 3.00 Negatoscop Cod 210700 Descriere
Dispozitiv destinat pentru vizualizarea
filmelor radiografice sau tomografice
Parametru Specificație Nr. de cadre ≥2 Nr.
de lampe ≥2 Reglare luminozitate da
Fixarea filmelor da Fixare masă/perete
Ecran anti-glare da Alimentare 220V,
50Hz *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.

8 Ultrasonograf General, Cardiac,
performanta medie
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8.1 33100000-1 Ultrasonograf General, Cardiac,
performanta medie

Bucată 1.00 Ultrasonograf General, Cardiac,
performanţă medie Cod 300110
APLICAŢII CLINICE General, cardiac
PROBE PORTURI 3 PROBE TIP, MHz
Linear 5 - 12 Microconvex 3 - 8
Phased/Vector 2-7,5 Multifrequency da
CW 1,9-2,5 NIVELE DE GRI ≥256
GAMA DINAMICĂ ≥150dB
PREPROCESARE, Canale digitale
≥30000 POSTPROCESARE da
IMAGINE MODURI M-mod da M-mod
şi 2-D da 3-D (freehand) da Harmonic
imaging da DOPPLER Tip CW, PW, CFM
Afişare frecvenţă da Afişare viteză da
Power Doppler da Duplex da Triplex da
FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale
da Diapazon dinamic selectabil da
Focalizare de transmisie ajustabilă da
Focalizare de recepţie dinamică da
Măsurători pe reluarea video da
PAN/ZOOM imagine în timp real da
imagine îngheţată da STOCARE
IMAGINI Capacitate ≥250GB Cine da
DICOM 3.0 da MONITOR FIZIOLOGIC
ECG PACHETE DE ANALIZĂ Cardiac
da Vascular da GHID ACE Cardiac da
MONITOR ≥19" DIVIZARE MONITOR
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.

9 Ultrasonograf General, OB-GYN,
performanta inalta
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9.1 33100000-1 Ultrasonograf General, OB-GYN,
performanta inalta

Bucată 2.00 Ultrasonograf General, OB/GYN,
performanţă înaltă Cod 300200
APLICAŢII CLINICE General, OB/GYN
PROBE PORTURI 4 PROBE TIP, MHz
Linear 5 - 12 Convex 2,5 - 5 Endovaginal
5 - 9 Volum 3D 2 - 6 NIVELE DE GRI
≥256 PREPROCESARE, canale digitale
≥120000 GAMA DINAMICA ≥250dB
POSTPROCESARE da IMAGINE
MODURI M-mod da M-mod şi 2-D da 3-
D (freehand) da 3-D (automatic) da 4-D
(live 3-D) da Harmonic imaging da
DOPPLER Tip CW, PW, CFM Afişare
frecvenţă da Afişare viteză da Power
Doppler da Duplex da Triplex da
FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale
da Diapazon dimamic selectabil da
Focalizare de transmisie ajustabilă da
Focalizare de recepţie dinamică da
Măsurători pe reluarea video da
PAN/ZOOM imagine în timp real da
imagine îngheţată da STOCARE
IMAGINI Capacitate ≥ 250GB Cine da
DICOM 3.0 COMPLIANT da PACHETE
DE ANALIZĂ OB/GYN da Elastografie
da GHID ACE Transrectal da
Transperineal da MONITOR ≥ 19"
DIVIZARE MONITOR 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.

10 Ultrasonograf General, OB-GYN,
performanta obisnuita
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10.1 33100000-1 Ultrasonograf General, OB-GYN,
performanta obisnuita

Bucată 1.00 Ultrasonograf General, OB/GYN,
performanţă obişnuită Cod 300220
APLICAŢII CLINICE General, OB/GYN
PROBE PORTURI 3 PROBE TIP, MHz
Linear 5 - 12 Convex 2,5 - 5 Endovaginal
5 - 9 NIVELE DE GRI ≥256
PREPROCESARE, canale digitale ≥1000
GAMA DINAMICA ≥100dB
POSTPROCESARE da IMAGINE
MODURI M-mod da M-mod şi 2-D da 3-
D (freehand) da DOPPLER Tip PW
Power Doppler da Duplex da
FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale
da Măsurători pe reluarea video da
PAN/ZOOM imagine în timp real da
imagine îngheţată da STOCARE
IMAGINI Capacitate ≥ 150GB Cine da
DICOM 3.0 COMPLIANT da PACHETE
DE ANALIZĂ OB/GYN da MONITOR ≥
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.

11 Laparoscop
11.1 33100000-1 Laparoscop Bucată 3.00 Laparoscop Cod 280300 Descriere Set

pentru laparoscopie pentru vizualizare și
intervenții. Accesorii (sursă de lumină,
insuflatori, instrumente chirurgicale,
trocar) care sunt oferite de majoritatea
producătorilor de laparoscoape sunt
excluse. Parametrul Specificația Semnale
video de ieșire: priză tip VBS-1 Reglaj
automat al culorilor Reglaj automat al
intensității luminoase Reglaj automat al
sensibilității la iluminare scăzută Cap
cameră 3 CCD cu chip Cuplare automată
pe telescop Adapter video integrat în
capul camerei Total imersibil în substanțe
de dezinfectare Adaptor video
autoclavabil Filtru moire inclus Sterilizare
– Etilen- Oxid Sursa de lumină lampă
xenon timp de lucru a lămpii- minim 500
ore puterea- minim 250 W lampă de
rezervă reglarea intensității luminii- regim
automat reglarea intensității luminii-
regim manual Cablu fibră optică
Diametru- 4-5 mm Lungime- 250- 300 cm
Cu rotire liberă în jurul axei Rezistent la
căldură, autoclavabil Curățire la rece cu
substanțe chimice- Etilen – Oxid Telescop
optic- laporoscop Unghi de vedere
laterală- 29- 31 grade Diametrul extern-
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nu mai mic de 9 mm, max 11 mm
Lungime- minim 30cm Transmisie lumină
prin fibră optică înglobată în sistemul
optic Adaptoare incluse pentru lumină
Storz, Olimpus, Wolf, ACMI autoclavabil
Sterilizare la rece cu Etilen- Oxid Trocar
pentru instrumente 10-11 mm
Componente: Canulă cu vîrf oblic
standard, vîrf trocar piramidal, cu sistem
de oprire insuflare, supapă cu clapetă
metaliă diametrul 10-11 mm lungime:5-
16 cm cantitatea- 2 unit. Trocar pentru
instrumente de 5-6 mm Componente:
Componente: Canulă cu vîrf oblic
standard, vîrf trocar piramidal, cu sistem
de oprire insuflare, supapă cu clapetă
metaliă diametrul 5-6 mm lungime:5- 16
cm cantitatea- 3 unit. Trocar pentru
instrumente de 12-13 mm Componente:
Componente: Canulă cu vîrf oblic
standard, vîrf trocar piramidal, cu sistem
de oprire insuflare, supapă cu clapetă
metaliă 12-13 mm lungime:5- 16 cm
cantitatea- 2 unit. Reductor Tip basculant
10/5- 11/5 mm Reductor 1 unit. Tip
basculant 12/5- 13/5 mm Pensă pentru
disecție/apucare, rotativă Maryland
Demontabilă în 3 părți componente pentru
curățare facilă și interschimbare insert,
rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu
prin înșurubare) Vîrf tip Maryland
Diametru 5 mm Lungime minim 320 mm
Mîner metalic fără cremalieră Pensă
pentru disecție/apucare, rotativă 360
grade, mixer Demontabilă în 3 părți
componente pentru curățare facilă și
interschimbare insert, rapid, prin apăsarea
unui singur buton (nu prin înșurubare)
Vîrf unghi drept, 90 grade Diametru 5 mm
Lungime minim 320 mm Mîner metalic
fără cremalieră Pensă pentru
disecție/apucare fermă, rotativă 360 grade
Demontabilă în 3 părți componente pentru
curățare facilă și interschimbare insert,
rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu
prin înșurubare) Vîrf alungit, bont,
rotungit, fălci striate Diametru 5 mm
Lungime minim 320 mm Mîner metalic
plastic cu cremalierăși cu pin HF
autostatic Pensă tip aligatorrotativă 360
grade, mixer Demontabilă în 3 părți
componente pentru curățare facilă și
interschimbare insert, rapid, prin apăsarea
unui singur buton (nu prin înșurubare)
Vîrf unghi drept, 90 grade Diametru 5 mm
Lungime minim 320 mm Mîner metalic
fără cremalieră Pensă apucare atraumatică,
rotativă 360 grade Demontabilă în 3 părți
componente pentru curățare facilă și
interschimbare insert, rapid, prin apăsarea
unui singur buton (nu prin înșurubare)
Vîrf lung rotungit fenestrat serat
atraumatic cu simplă acțiune Diametru 5
mm Lungime minim 320 mm Mîner cu
cremalieră cu mufă conectare la cauter, cu
suprafața mare de contact cu degetele
Insert pensă prehensiune, atraumatică Vîrf
ușor curbat, lung, fenestrat serat
atraumatic Diametru 5 mm Lungime
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minim 320 mm Cu o singură deschidere
cantitatea- 2 unit. Pensă apucare
atraumatică, rotativă 360 grade
Demontabilă în 3 părți componente pentru
curățare facilă și interschimbare insert,
rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu
prin înșurubare) Vîrf lung suplu, rotungit
fenestrat serat atraumatic cu simplă
acțiune Lungime vîrf activ 23-25 mm
Diametru 5 mm Lungime 320-330 mm
Mîner cu cremalieră cu mufă conectare la
cauter Pensă extractoare, rotativă 360
grade Demontabilă în 3 părți componente
pentru curățare facilă și interschimbare
insert, rapid, prin apăsarea unui singur
buton (nu prin înșurubare) Vîrf tip
Crocodil 2x3 dinți Lungime vîrf activ 26-
28 mm Diametru 5 mm Lungime minim
320 mm Mîner metalic cu cremalieră
Pensă prehensiune fenestrată Demontabilă
în 3 părți componente pentru curățare
facilă și interschimbare insert, rapid, prin
apăsarea unui singur buton (nu prin
înșurubare) Vîrf cu fălci plate, lungi,
fenestrate, cu dinți mari, dublă deschidere
Lungime vîrf activ 24-26 mm Diametru 5
mm Lungime 320-330 mm Mîner metalic
cu cremalieră Insert pensă prehensiune
Vîrf cu fălci plate, lungi, cu dinți fini
dispuși la intervale regulate pe toată
lungimea, dublă deschidere Lungime vîrf
activ 28-30 mm Diametru 5 mm Lungime
minim 320 mm Pensă pentru
disecție/apucare, rotativă 360 grade
Demontabilă în 3 părți componente pentru
curățare facilă și interschimbare insert,
rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu
prin înșurubare) Vîrf unghi drept, 90 grade
Diametru 10 mm Lungime 360-380 mm
Mîner cu cremalieră cu mufă conectare la
cauter, cu suprafața mare de contact cu
degetele Insert pensă BABCOCK Sistem
modular: teacă, insert, mîner Teaca:
lungimea minnim 325 mm- max 335 mm,
rotativă, izolată, diametru 10 mm Insert:
fălci denturate și fenestrate Lungime fălci:
minim 47 mm- max 50 mm Măner: cu
sistem de blocare, comandă de blocare cu
degetul arătător Vîrf tip BABCOCK lung,
fenestrat Pensă extractoare, crocodic,
rotativă 360 grade Crocodil Demontabilă
în 3 părți componente pentru curățare
facilă și interschimbare insert, rapid, prin
apăsarea unui singur buton (nu prin
înșurubare) Vîrf tip Crocodil 2x3 dinți
Lungime vîrf activ 35-37 mm Diametru 5
mm Lungime 320-330 mm Mîner metalic
cu cremalieră Insert pensă pentru
recuperare calculi Vîrf cu cupe mari
găurite Lungime vîrf activ 22-24 mm
Diametru 10 mm Lungime 360-370 mm
Pensă bipolară laporoscopică Fălci netede
ușor curbate Lungime vîrf activ 19-21 mm
Pentru disecție și apucare Diametru 10
mm Lungime 43-44 cm Rezistența
crescută Măner metelic cu posibilitatea de
legare la cuțit bipolar, cu suprafața mare
de contact cu degetele Foarfecă rotativă,
360 grade (Metzenbaum) Demontabilă în
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3 părți componente pentru curățare facilă
și interschimbare insert, rapid, prin
apăsarea unui singur buton (nu prin
înșurubare) Lame curbe, lungi, serate
Lungime activă lame 17-19 mm Diametrul
5 mm Lungime 43- 44 cm Mîner izolat
Mufă conector HF Electrod de coagulare
și disecție, în formă de L Diametrul 5 mm
Lungime 35- 45 cm Mufă conector HF Cu
cablu monopolar de înaltă frecvență
Electrod de coagulare și disecție în formă
de spatulă Diametrul 5 mm Lungime 43-
44 cm Mufă conector HF Cu cablu
monopolar de înaltă frecvență Electrod de
coagulare și disecție în formă de bilă
Diametrul 5 mm Lungime 43- 44 cm
Mufă conector HF Cu cablu monopolar de
înaltă frecvență Depărtător metalic în
evandai Diametrul 10 mm Lungime 36 cm
Pungi extractoare 800 ml Săculeți
extractori cu fir metalic de închidere
Pentru trocar cu canal de lucru de 10 mm
Diametru deschidere 10 cm Volum 800 ml
cantitatea- 50 unit. Port- ac laporoscopic
Mîner autostatic curb tip pistol Fălci
tratate special pentru stabilirea acului,
curbe la stînga Cu inserție de tungsten
carbid Diametrul 5 mm Lungime 43 cm
Aplicator clipuri titan medii-mari, rotativ
360 grade Demontabilă în 3 părți
componente pentru curățare facilă
Diametrul 10 mm Lungime 36 cm
Prevăzut cu port de lavaj Mîner cu
siguranță Clipuri titan medii-mari SLS și
ML Tub cu ac pentru puncții Lungimea
minim 33 cm Diametrul 10 mm Canulă
metalică irigare/aspirație Canulă metalică
care se atașează la mîner Diametrul
exterior 5 mm Lungime 43- 44 cm Canula
cu perforații laterale la capăt Monitor
Diagonala minim 24 ” Afișare cu matrice
activă TFT Rezoluție 1024x1280 Unghi
de verere minim 85 grade orizontal și
vertical Semnale de intrare, cu tipurile de
conexiune RGB, Y/C (S-video), BNC
Troliu pentru echipament Utilizare în sala
de operație Roți antistatice și blocabile
Suport pentru balon Suport pentru monitor
Insuflator electronic Debit de insuflare-
20-35 l Evacuare automată a fumului
Circuit de evacuare fum separat față de cel
de insuflare Afișarea parametrilor
presetați (debit, presiune, gaz consumat)
Reglare debit de insuflare Domeniu debit
de insuflare de la 0,5 pînă la 35 l/min.
Reglare continuă Tub de insuflare
reutilizabil din cauciuc siliconic Alarmă la
lipsa gazului de insuflare Taste de
comandă cu protecție la umezeală Furtun
de conectare la butelia de înaltă presiune
Butelie de CO2 capacitate minimă de 17 l
Să permită alimentarea cu gaz atît de la
tub de înaltă presiune direct, fără reglator,
cît și de la sistemul central de gaz al
spitalului, de joasă presiune Pompă de
spălare automată Sisteme separate de
spălare, aspirație Automată, fără butoane
de control a spălării-aspirației, reglajul să
se facă prin butoanele de pe tija de
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spălare-aspirație Aspirația prin pompă cu
piston fără role Debite reglabile continuu
în funcție de apăsarea pe levierile de
comandă de pe tija de spălare-aspirație
Debit de spălare minim 1,8 l/min Presiune
de spălare min. 400 mm Hg Debit de
aspirație min. 1,8 l/min. Vacuum cu cel
puțin 60 kPa Set de tubulatură
reutilizabilă, autoclavabilă Vas de aspirație
inclus, capacitate minimă de 1,5 l/min.
Reutilizabil Să poată folosi pentru irigare
pungi cu ser steril Mîner canulă irigare
Pentru canulă diametru diferit Mîner cu
sistem de optire flux de lichide Control
monocomandă a irigării/aspirației
Autoclavabil Electrocuagulator Panou
frontal cu protecție la umezeală Ecran
pentru afișarea valorilor parametrilor Y/C
(S-Video) BNC RGB Memorie a minim 3
combinații de valori pentru parametrii de
lucru 4 moduri de tăiere: Tăiere simplă, de
energie înaltă, combinată cu coagulare A
și B 3 moduri de coagulare: Normal, Soft,
Spray Putere de ieșire bipolară Tăiere în
mediu salin, coagulare în mediu salin
Vaporizare cu plasmă în mediu salin
Pedală dublă de comandă dublă pentru
mediu umed Electrod neutru reutilizabil
din cauciuc siliconic Cablu pentru electrod
neutru, lungime minim 5 m Cablu
monopolar Lungimea de minim 3 m
Container pentru sterilizarea
instrumentelor Prevăzut cu o tavă metalică
cu capac și suporturi de prindere din
silicon Conține coș de sîrmă Dimensiuni
exterioare Pentru sterilizare și depozitarea
instrumentelor laporoscopice Pentru
minim minim 12 instrumente Pentru
instrumente cu diametrul între 2,5-10 mm
Sistem depozitare și sterilizare
instrumentar laporoscopic Compus din:
Coș special pentru depozitarea
instrumentelor Corp container sterilizare
Capac container sterilizare cu sistem de
filtrare Realizat din aluminiu aliat pentru o
rapidă încălzire/răcire și uscare facială în
timpul sterilizării Conține dispozitive din
silicon pentru prinderea instrumentarului
Să conțină integrat sistem de 2 filtre de
PTFE (polytetrafluprethylene) Ce permit
realizarea a 1000 cicluri de sterilizare
Alimentarea 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
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electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

12 Sistem videoendoscopic pentru
videobronhoscopie

12.1 33100000-1 Sistem videoendoscopic pentru
videobronhoscopie

Bucată 1.00 Sistem videoendoscopic pentru
videobronhoscopie Videoprocesor Cod
290170 Descriere Sistem video pentru
investigarea internă a organelor cavitare
ale sistemului digestiv și respirator
Parametrul Specificația Videoprocesor
Intrări cameră ≥1 Controale / caracteristici
Ajustare nuanță da Iluminare auto Balans
de alb auto Acuitate da Videocompensare
da Alte controale zoom Ieșiri RGB 1 Y/C
≥1 Digital (DVI, SDI, HD-SDI) da
Detecţie imagini Cu ajutorul funcţiei de
port procesare, cromoendoscopie virtuală
sau cu spectru îngust de lumină Sursa de
lumină Tip integrată cu procesorul Tip
lampă LED Periferice disponibile Display
medical HD ≥ 19 inci VCR da Imprimantă
Video da Recorder disc Video da Captura
digitală da Suport pe rotile da Sistem de
furnizare a aerului/apei -minim 3 regimuri
de lucru -volumul vasului pentru apă
minim 250 ml Sistem de aspirație Tip
Separat de procesor Volumul rezervorului
1,4-1,8 litri Vid -da Dirijarea nivelului de
aspirare -în trepte Accesorii: Sursa de
lumină- 1 unit. Pompă – inclusă 0,3- 0,6
Pa Tester automat- 1 unit. Aspirator
endoscopic- ≥0.85 bar Vas de rezervă
pentru aspirator- ≥ 1,5 l, 1 unit. Filtre
pentru aspirator- 5 unit. Troliu- 1 unit.
Polițe reglabile la înălțime sau fixe 4 unit.
Videobronhoscop Tip HD Tubul de
inserție Lungimea ≥600 mm Diametrul
exterior <5mm Gradația Să se indice
adîncimea introdusă în cm, eroarea ± 1 cm
Canalul de lucru Diametrul ≥2 mm Optica
Unghiul cîmpului de vedere 120 grade
Adîncimea cîmpului de vedere 3- 100 mm
Deflecția sus/jos 180/130 Capul distal
Diametrul exterior <5mm Metode de
sterilizare Să se indice minim o metodă de
sterilizare *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.

13 Sistem videoendoscopic pentru
videogastroscopie
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13.1 33100000-1 Sistem videoendoscopic pentru
videogastroscopie

Bucată 2.00 Sistem videoendoscopic pentru
videogastroscopie Descriere Sistem video
pentru investigarea și tratamentului căilor
gastrice Cod 290190 Parametrul
Specificația Videoprocesor Intrări cameră
≥1 Controale / caracteristici Ajustare
nuanță da Iluminare auto Balans de alb
auto Acuitate da Videocompensare da Alte
controale zoom Ieșiri RGB 1 Y/C ≥1
Digital (DVI, SDI, HD-SDI) da Sursa de
lumină Tip integrată cu procesorul Tip
lampă Xenon sau LED Timp de viață
lampă ≥500 h Putere lampă ≥ 250 W
Putere lampă de rezervă ≥ 150 W Contor
lampă da Mod standby da Lampă de
rezervă da Periferice disponibile Display
medical ≥ 19 inci VCR da Imprimantă
Video da Recorder disc Video da Captura
digitală da Suport pe rotile da Sistem de
furnizare a aerului/apei -minim 3 regimuri
de lucru -volumul vasului pentru apă
minim 250 ml Sistem de aspirație Tip
Separat de procesor Volumul rezervorului
1,4-1,8 litri Vid -da Dirijarea nivelului de
aspirare -în trepte Accesorii: Sursa de
lumină- 1 unit. Pompă – inclusă 0,3- 0,6
Pa Lampă halogen de rezervă- 2 unit.
Piesă bucală- 2 unit. Tester automat- 1
unit. Aspirator endoscopic- ≥0.85 bar Vas
de revervă pentru aspirator- ≥ 1,5 l, 1 unit.
Filtre pentru aspirator- 5 unit. Cameră
video cu adaptor pentru endoscop- 1 unit.
Monitor – 1 unit. Troliu- 1 unit. Polițe
reglabile la înălțime- 4 unit.
Videogastroscop Tip HD Tubul de inserție
Lungime totală ≥ 1300 mm Lungime de
lucru ≥ 1000 mm Diametrul exterior ≤ 9.5
mm Marcaj de lungime da Canal de lucru
Numărul de canale ≥1 Diametrul ≥ 2,8
mm Optica Unghiul cîmpului vizual ≥ 140
grade Înclinația cîmpului vizual 0 grade
Adîncimea cîmpului vizual 3-100 mm
Tipul și unghiurile de deflecție Sus/jos
210 grade Stînga/dreapta 90 grade
Spălarea obiectivului da Metode de
sterilizare Chimic Etilen oxid opțional
Posibilitatea de a se efectua multiple
proceduri de sterilizare *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.

14 Fibrogastroscop
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14.1 33100000-1 Fibrogastroscop Bucată 2.00 Fibrogastroscop Cod 290200 Descriere
Fibreogastroscop destinat diagnosticului și
tratamentul potiunii esofago-gastro-
duodenale Parametrul Specificația Sistem
optic Unghiul cîmpului de vedere ≥ 120
grade Înclinarea cîmpului vizual 0 grade
Adîncimea cîmpului vizual 3- 100mm
Capul distal ≤ 9.8 mm Diametrul exterior
≤ 9.8 mm Înclinarea capului distal sus/jos
210/90 grade dreapta/ stînga 100 grade
Diametrul tubului introdus ≤ 9.8 mm
Lungimea de lucru ≥ 1000 mm Canalul de
instrumente ≥ 2.8 mm Completarea
Lampă de halogen de rezervă - 1 unit.
Piesă bucală -2 unit. Tester automat (sa se
indice modelul) - 1 unit. Sursa de lumină
halogen (minim 150 W) - 1 unit. Pensă de
biopsie- 2 unit. *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.

15 Fibrobronhoscop
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15.1 33100000-1 Fibrobronhoscop Bucată 2.00 Fibrobronhoscop Cod 290220 Descriere
Fibronhoscop destinat diagnosticului și
tratamentul cailor respiratori Parametrul
Specificația Sistem optic Unghiul
cîmpului de vedere ≥ 120 grade Înclinarea
cîmpului vizual 0 grade Adîncimea
cîmpului vizual 3- 100mm Capul distal ≤
6 mm Diametrul exterior ≤ 6 mm
Înclinarea capului distal sus/jos 180/130
grade dreapta/ stînga ≥100 grade
Diametrul tubului introdus ≤ 6mm
Lungimea de lucru ≥ 600 mm Canalul de
instrumente ≥ 2,7 mm Completarea
Lampă de halogen de rezervă - 1 unit.
Piesă bucală -2 unit. Tester automat (sa se
indice modelul) - 1 unit. Sursa de lumină
halogen (minim 150 W) - 1 unit. Pensă de
biopsie- 2 unit. *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.

 
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

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
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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

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 24
luni din data instalării/livrării.

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
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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. 18/03173 din 29.08.2018"

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:

până la 60 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. 18/03173 
Pentru achiziţionarea de: Achiziționarea centralizată a dispozitivelor medicale pentru
imagistică, endoscopie 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: 29.08.2018 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: 29.08.2018 10:00

5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la
următoare adresă:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Tel: 022884325 
Data, Ora: 29.08.2018 10:00

 
6. Evaluarea şi compararea ofertelor

6.1 Preţurile ofertelor depuse în diferite
valute vor fi convertite în:

Leu MD

Sursa ratei de schimb în scopul
convertirii:

BNM

Data pentru rata de schimb aplicabilă
va fi:

29.08.2018

6.2 Modalitatea de efectuare a evaluării: pe pozitie, cel mai mic pret fara TVA cu corespundere tuturor cerintelor
6.3 Factorii de evaluarea vor fi următorii: Nu sunt

 
7. Adjudecarea contractului

7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru
adjudecarea contractului va fi:

Cel mai mic preţ

7.2 Suma Garanţiei de bună execuţie (se
stabileşte procentual din preţul
contractului adjudecat)):

5.00%




