




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

nr. 18/02780 29.06.2018din

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

dispozitive medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei
Moșneaga” pentru anul 2018Obiectul 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.:  51  din  29.06.2018.

În scopul achiziţionării "dispozitive medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga” pentru
anul 2018"

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
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 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) cu accesorii
specializate

2.00Bucată1.1 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) cu accesorii specializate

Dispozitiv destinat pentru tăierea și
coagularea țesuturilor  biologice în
procesul actului chirurgical care
utilizează curenți electrici de
frecvență  înaltă
Anul de producere: 2018
Frecvența Cuprinsă înre 300 KHz şi
1 MHz
Canale de ieșire: Monopolar  Izolat
 Comutator de mînă  Da
 Comutator de picior  Da
 Bipolar                     Da
Regim de lucru: Monopolar:
Tăiere:Putere: 10-300 W,
rezistența 500 Ohm, discreție 1w,
Coagulare: Putere: 10-120 W,
discreție 1w
Bipolar: Tăiere:Putere: 10-150 W,
discreție 1w, Coagulare:Putere: 10-
120 W, discreție 1w
Mod coagulare:
                   Coagulare moderată
Da
 Coagulare forțată  Da
 Coagulare prin pulverizare Da
Dozarea automată a puterii   Da
Funcţie de autotestare   Da
Canal de ieșire independentă  Da
Indicatoare:   Acustic
                      Vizual
Set accesorii pentru aplicatii:
                   Ginecologice
 Chirurgicale
 Endochirurgicale
 Dermatologice
Accesorii: Comutator de mînă,
tăiere/coagulare, lungimea firului
de conectare min. 3m, reutilizabil,
conector cu 3 pini (6 buc )
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pag. 2

CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată1.1 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) cu accesorii specializate

Set electrozi diverse aplicații
pentru comutator de mînă,
reutilizabil (10 seturi, minim 10 buc
în set)
Forceps Bipolar, lungime (18-
20cm), reutilizabil  (4 buc)
Forceps Bipolar, lungime (27-
30cm), reutilizabil (2 buc )
Cablu interconectare pentru
Forceps bipolar, reutilizabil (10
buc)
Electrod neutru reutilizabil, (10
buc)
Cablu interconectare pentru
electrod neutru, reutilizabil,
compatibil cu dispozitivele aflate în
dotare IMSP SCR (Bowa Arc 350,
Erbe Vio 300D) (6 buc )
Electrod tip cârlig laparoscopic,
reutilizabil (3 buc)
Cablu interconectare pentru
Electrod tip cârlig laparoscopic,
reutilizabil (4 buc)
Comutator de picior tip pedală,
tăiere/coagulare, lungimea firului
de conectare minim 3m (1 buc)
Cablu de alimentare 220V,
lungimea minim 4 m (1 buc)
Cablu pentru egalizare de potențial,
lungime a firului minim 4m (1 buc)
Troliu cu 4 roți, 2 frâne, pentru
transportarea dispozitivului   (1
buc)
Notă: Accesoriile trebuie să fie
produse de același producător ca și
dispozitivul.
Cerințe de certificare:
* Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485, IEC 60601 valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.
*Instalare de către participantul
câștigător
*Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare –
obligatoriu.
Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată1.1 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) cu accesorii specializate

traducerii la momentul livrării în
limba de stat.

33100000-1

2 Camera video pentru videoprocesor
1.00Bucată2.1 Camera video pentru videoprocesor Camera video pentru videoprocesor

destinată interventiilor chirurgicale
laparoscopice
Anul de producere: 2018
Ajustare focus  Da
Rezolutie   720 pixeli
Conector Nr.Pini  19
 Tip  Male
 Diametru  15 mm
Firul de conectare
Lungime 3 m
Garantie:   Minim 24 luni
Compatibilitate: Videoprocesor
Aesculap CCD-Camera Rev.: PV
180
Accesorii: Laparoscop 30 grade,
diametru 10mm, lungime 300mm,
compatibilitate rezoluție HD,
autoclavabil, compatibil cu fir
fibrooptic Aesculap G3523 și
camera video propusă de către
ofertant.    1 buc

Cerințe de certificare:
* Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485, IEC 60601 valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.
*Instalare de către participantul
câștigător
*Asigurarea cu piese de schimb și
consumabile, asistenta tehnica la
necesitate pe o perioada de  ≥ 8 ani.
*Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare –
obligatoriu.
Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în
limba de stat.

33100000-1

3 Centrifugă de laborator 48/12
2.00Bucată3.1 Centrifugă de laborator 48/12 Anul de producere: 2018

Capacitate: rotor inclus pentru 48-
33100000-1



pag. 4

CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată3.1 Centrifugă de laborator 48/12 60 eprubete de 10-12 ml
Tip rotor: Basculant
RPM: setabil, 1000-6000 rpm
RCF: setabil
Abaterea maximă de la viteza
setată: 5%
Pasul de incrementare viteză: 10
rpm
Durata ciclu: 0-20 min
Pasul de incrementare timp de
lucru: 10 s
Afișare: Viteza setată, viteza
actuală, timp setat, timp rămas
Tip interfață: Display LCD
Alimentare: 210-230 V 50/60 HZ
Tip motor: fără perii
Termen mediu de viață: min 10 ani
Temperatura mediului ambiant la
exploatare: 10-40 C
Cerințe de certificare:
* Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485, IEC 60601 valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 36 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.
*Instalare de către participantul
câștigător
*Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare –
obligatoriu.
Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în
limba de stat.

33100000-1

4 Centrifugă de laborator 48/15
1.00Bucată4.1 Centrifugă de laborator 48/15 Anul de producere: 2018

Capacitate: rotor inclus pentru 24-
48 eprubete de 15 ml
Tip rotor: Basculant
RPM: setabil, 1000-6000 rpm
RCF: setabil
Abaterea maximă de la viteza
setată: 5%
Pasul de incrementare viteză: 10
rpm
Durata ciclu: 0-20 min
Pasul de incrementare timp de
lucru: 10 s

33100000-1



pag. 5

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată4.1 Centrifugă de laborator 48/15 Afișare: Viteza setată, viteza
actuală, timp setat, timp rămas
Tip interfață: Display LCD
Alimentare: 210-230 V 50/60 HZ
Tip motor: fără perii
Termen mediu de viață: min 10 ani
Temperatura mediului ambiant la
exploatare: 10-40 C
Cerințe de certificare:
* Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485, IEC 60601 valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 36 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.
*Instalare de către participantul
câștigător
*Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare –
obligatoriu.
Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în
limba de stat

33100000-1

5 Termostat de laborator 60 l
1.00Bucată5.1 Termostat de laborator 60 l Anul de producere: 2018

Volum util: 50-60 L
Construcție interioară: oțel inox
Diapazon temperaturi menținute: 5-
65 C
Precizie: ≤0,5 C
Abaterea maximă de la temperature
setată: ≤1 C
Pasul de incrementare temperatură:
0,1 C
Timpul minim de lucru neîntrerupt:
300 ore
Timpul de intrare în regimul de
lucru: max 60 minute
Tip afișare: Digital
Afișare: Temperatura setată,
temperatura actuală
Alimentare: 210-230 V 50/60 Hz
Termen mediu de viață: min 10 ani
Temperatura mediului ambiant la
exploatare: 10-40 C
Cerințe de certificare:
* Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
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pag. 6

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată5.1 Termostat de laborator 60 l 13485, IEC 60601 valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 36 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.
*Instalare de către participantul
câștigător
*Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare –
obligatoriu.
Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în
limba de stat

33100000-1

6 Termostat de laborator  80 l
3.00Bucată6.1 Termostat de laborator  80 l Termostat de laborator 80 l:

Anul de producere: 2018
Volum util: 80-100 L
Construcție interioară: oțel inox
Diapazon temperaturi menținute:
20-60 C
Precizie: ≤0,5 C
Abaterea maximă de la temperature
setată: ≤1 C
Pasul de incrementare temperatură:
0,1 C
Timpul minim de lucru neîntrerupt:
300 ore
Timpul de intrare în regimul de
lucru: max 60 minute
Tip afișare: Digital
Afișare: Temperatura setată,
temperatura actuală
Alimentare: 210-230 V 50/60 HZ
Termen mediu de viață: min 10 ani
Temperatura mediului ambiant la
exploatare: 10-40 C
Cerințe de certificare:
* Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485, IEC 60601 valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 36 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată6.1 Termostat de laborator  80 l bunului.
*Instalare de către participantul
câștigător
*Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare –
obligatoriu.
Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în
limba de stat

33100000-1

7 Termostat  de laborator 160 l
1.00Bucată7.1 Termostat  de laborator 160 l Anul de producere: 2018

Volum util: 150-200 L
Construcție interioară: oțel inox
Diapazon temperaturi menținute:
20-60 C
Precizie: ≤0,5 C
Abaterea maximă de la temperature
setată: ≤1 C
Pasul de incrementare temperatură:
0,1 C
Timpul minim de lucru neîntrerupt:
300 ore
Timpul de intrare în regimul de
lucru: max 120 minute
Tip afișare: Digital
Afișare: Temperatura setată,
temperatura actuală
Alimentare: 210-230 V 50/60 HZ
Termen mediu de viață: min 10 ani
Temperatura mediului ambiant la
exploatare: 10-40 C
Cerințe de certificare:
* Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485, IEC 60601 valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 36 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.
*Instalare de către participantul
câștigător
*Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare –
obligatoriu.
Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată7.1 Termostat  de laborator 160 l traducerii la momentul livrării în
limba de stat

33100000-1

8 Inactivator ser sanguin
1.00Bucată8.1 Inactivator ser sanguin Dispozitiv pentru coagulare si

inactivare a serului sangvin
Anul de producere: 2018
Temperatura camerei de lucru: 50-
90 ºC
Abaterea maxima de la temperature
setata: ≤0.5 ºC
Timpul  de incalzire a camerei de
lucru până la temperatura setata:
≤60 min
Capacitatea camerei de lucru: ≥250
eprubete de 16 mm
Tensiune alimentare: 210-230 V/ 50
Hz

Cerințe de certificare:
* Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485, IEC 60601 valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.
*Instalare de către participantul
câștigător
*Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare –
obligatoriu.
Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în
limba de stat.

33100000-1

9 Fotocolorimetru
4.00Bucată9.1 Fotocolorimetru Anul de producere: 2018

Metoda de analiză: fotometrică
Tip investigații: clinice
Sursă lumină: LED sau halogen
Spectru: 405-700 nm
Monocromator: rețea de difracție
Factor de transmisie(T): 0-110%
Densitate optică(A): 0-3
Eroare măsurare factor de
transmisie: ≤0,5 %
Precizie lungime de undă setată:
≤2nm, coeficient de variație: ≤1 nm
Precizie detecție densitate optică:

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

4.00Bucată9.1 Fotocolorimetru ≤1%
Nr. lungimi de undă de lucru: min 6
Lungime de lucru cuvete, mm: 1, 3,
5, 10, 20, 30, 50
Afișare: Ecran LCD
Posibilitate transfer date la PC și
imprimantă, interfață USB
Limba interfeței cu utilizatorul:
Română, rusă sau engleză
Memorie internă: ≥50  rezultate,
curbe
Accesorii în set: set cuvete, fixator
cuvete, filtre de verificare, lampă de
rezervă (2 buc)
Tensiune alimentare: 210-230 V/ 50
Hz
Cerințe de certificare:
* Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485, IEC 60601 valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.
*Instalare de către participantul
câștigător
*Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare –
obligatoriu.
Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza).

33100000-1

10 Linia ELISA
1.00Set10.1 Linia ELISA Linia ELISA:

Anul de producere: 2018
Tensiune alimentare: 210-230 V/
50Hz
Limba interfeței cu utilizatorul:
Română, rusă sau engleză

Cititor microplăci ELISA:
Mod de detecție: Absorbție
Diapazon lungimi de undă: 405-700
nm
Min 6 lungimi de undă de lucru
Precizie: Coeficient de variație <1%
Sursă de lumină: LED
Opțiuni:  Calibrare și memorare a
metodelor
               Centrare și poziționare
pentru orice tip de microplăci
ELISA
               Calculator cu soft pentru
prelucrare și stocare a rezultatelor și
curbelor de calibrare
Metode: Măsurarea densității
optice: Absorbance Mode

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Set10.1 Linia ELISA                Măsurarea concentrației
după un singur standard:
               Calibrator mode
               Interpretare negativ,
pozitiv, echivoc: Cut-off mode
               Măsurare concentrație
după curbe de calibrare ( 7
calibratori): punct cu punct,
regresiv, asimilare.
Accesorii: Calculator cu soft pentru
prelucrare și stocare a rezultatelor și
curbelor de calibrare
Spălător automat pentru microplăci
ELISA:
Tip plăci: cu 96 godiuri inclusiv
plăci cu strip-uri.
Volum spălare: 50-1000 uL
Volum dispensare: 50-400 uL
Volum residuu: <2 uL
Precizie: Coeficient de variație <5%
la 300 uL
Opțiuni:
Spălare pentru rânduri de 8 sau 12
godiuri
Detectare fund godiu automat
Capacitate memorare protocoale
definite de utilizator
Posibilitate setare număr de rânduri
înainte de fiecare utilizare
Monitorizare lichide: automat
Accesorii:
Set butelii pentru  lichide
Set consumabile pentru 1 an.
Incubator agitator pentru microplăci
ELISA:
Capacitate: 4 plăci ELISA x 96
godiuri
Diapazon temperaturi: 25-60 C
Stabilitate: +/- 0,1 C
Tip agitare: orizontală
Viteză agitare: 250-1200 rpm
Diapazon timer: 5S – 72H
Mod de setare: electronic
Capacitate memorare protocoale
definite de utilizator
Posibilitate de a deconecta opțiunea
de agitare.
Dispozitivul sa posede capac
netransparent,opac.
Cerințe de certificare:
* Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485, IEC 60601 valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Set10.1 Linia ELISA de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.
*Instalare de către participantul
câștigător
*Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare –
obligatoriu.
Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în
limba de stat

33100000-1

11 Agitator
1.00Bucată11.1 Agitator An de producere: 2018

Control: electronic
Afișare: digitală
Moduri de lucru: continuu, cu timp
setat.
Tip agitare: orbitală, orbită: 20 mm
Viteză agitare: 50-100 rpm
Diapazon timer: 60S – 90H
Dimensiuni platformă, mm:
230x230 – 300x300
Tip platformă: plată, pentru agitare
plăci.
Precizie: ≤5%
Capacitate: 0-2 kg
Tensiune alimentare: 210 -
230V/50Hz
Cerințe de certificare:
* Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485, IEC 60601 valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.
*Instalare de către participantul
câștigător
*Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare –
obligatoriu.
Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în
limba de stat
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măsura

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

12 Microscop de laborator binocular
5.00Bucată12.1 Microscop de laborator binocular Anul de producere: 2018

Tip: Binocular
Magnificare:  x40-x1000
Turelă rotativă: cu >3 poziții (nr.
obiective: ≥4)
Oculari: x10
Obiective acromatice incluse: x10,
x20, x40, x100
Material lentile obiective: sticlă
Sursă iluminare: LED 3000-4000K
Distanță interpupilară: 55-75 mm
Compensare dioptrică: 5 mm
Cap binocular: Tip Siedentopf,
înclinație 30°, rotire 360°
Condensor: Tip Abbe, ajustare
inaltime si diafragma iris
Platforma: reglaj XYZ
Reglare intensitate luminoasă: Da
Tensiune alimentare: 220V/50Hz
Cerințe de certificare:
* Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485, IEC 60601 valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.
*Instalare de către participantul
câștigător
*Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare –
obligatoriu.
Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în
limba de stat.
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13 Troliu endoscopic ( 1 videoduodenoscop, 1
videogastroscop diagnostic, 1
videogastroscop terapeutic )

1.00Set13.1 Troliu endoscopic ( 1 videoduodenoscop, 1
videogastroscop diagnostic, 1 videogastroscop
terapeutic )

Troliu  endoscopic
Troliu  endoscopic compatibil cu
endoscoapele GIF-Q40, GIF-XQ40,
GIF-1T145, JF-T30,
produse de Olympus aflate deja în
dotare
Specificații
Anul de producere: 2018
Videoprocesor - 1 buc
1. Procesor imagine de inalta

33100000-1



pag. 13

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Set13.1 Troliu endoscopic ( 1 videoduodenoscop, 1
videogastroscop diagnostic, 1 videogastroscop
terapeutic )

definiție (HDTV) ;
2. Permite investigarea endoscopică
cu tehnologia de bandă ingustă de
culoare, care are rolul de a
evidenția capilarele și structurile de
pe suprafata mucoasei, ceea ce duce
la o mai bună delimitare a leziunilor
de la nivelul mucoasei;
3. Ieșire pentru semnal digital:  HD-
SDI SD-SDI, DVI-D(WUXGA,
1080p or SXGA), posibilitatea de
selectare a ieșirilor;
4. Ieșire pentru semnal analog:
HDTV 1080/50I: PAL, VBS
composite(576/50I: PAL), Y/C și
RGB;
5. Posibilitatea de selectare a
funcției FARA FUM;
6. Memorie exțerna, conectare
USB;
7. Posibilitatea de întărirea
contururilor de structură pe minim
3 nivele;
8. Iris automat;
9. Reglarea tonurilor de culoare ≥ 8
pași;
10. Posibilitatea de etalonare
automată de alb;
11. Posibilitatea de upscale automat
de la imagine SD la High
Definition;
12. Automatic gain control (AGC);
13. Reglarea contrastul minim 3
moduri (Normal, Inalt și Scazut);
14. Posibilitatea de schimbare a
marimii imaginii endoscopice;
15. Posibilitatea de inghetare a
imaginii endoscopice pe ecran;
16. Posibilitate de afișare picture-
in-picture;
17. Posibilitatea de alegere a
funcțiilor variabile pentru butoanele
endoscoapelor;
18. Posibilitatea de recunoaștere a
datelor de identificrea ale
endoscopului;
19. Afişarea datelor pacientului;
20. Înregistrare a datelor pentru
minim 40 de pacienți
21. Tastatura pentru introducerea
datelor.

Sursă de lumină - 1 buc
1. Neintegrată cu videoprocesorul;
2. Lampa de examinare ≥ 300 W
xenon, fara OZON;
3. Timp de viață a lampii ≥ 500 ore;
4. Cu lampa de rezerva ≥ 300 W si
indicator in cazul lipsei lampii de
rezerva;
5. Echipata cu filtrele necesare
tehnologiei de bandă ingustș de
culoare
6. Control automat al intensității
luminoase;
7. Control automat al stralucirii în
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Set13.1 Troliu endoscopic ( 1 videoduodenoscop, 1
videogastroscop diagnostic, 1 videogastroscop
terapeutic )

minim 17 trepte;
8. Pompa de aer integrată cu
minimum 4 trepte;
9. Borcan de apa autoclavabil.

Videoduodenoscop HDTV - 1 buc
1. Cu CCD compatibil HDTV
(High Definition TV);
2. Câmp de vedere ≥ 100°;
3. Direcția de vedere laterală retro 5
grade;
4. Permite investigarea endoscopică
cu tehnologia de banda ingusta de
culoare, care are rolul de a
evidenția capilarele și structurile de
pe suprafața mucoasei, ceea ce duce
la o mai buna delimitarea a
leziunilor de la nivelul mucoasei
5. Adâncimea câmpului vizual
interval:  ≥ 5-60 mm
6. Distanța minim vizibilă: 10,0
mm
7. Capacitate de flexiune : sus ≥
120°,jos ≥  90°, dreapta  ≥ 110°,
stânga ≥ 90°;
8. Mânerul  de comanda prevăzut
cu ≥ 4 butoane cu functii variabile;
9. Canal instrumentar ≥ 4,2 mm;
10. Elevator pentru instrumente;
11. Mecanism de blocare al
guidewire;
12. Diametru exterior al tubului de
inserție ≤ 13,7 mm;
13. Afișează pe ecran a datelor de
identificare ale endoscopului;
14. Lungimea de lucru (minim):
1200 mm.

Videogastroscop terapeutic HDTV
- 1 buc
1. Cu CCD compatibil HDTV
(High Definition TV)
2. Câmp de vedere ≥  140°
3. Permite investigarea endoscopică
cu tehnologia de bandă îngusta de
culoare, care are rolul de a
evidenția capilarele și structurile de
pe suprafața mucoasei, ceea ce duce
la o mai bună delimitare a leziunilor
de la nivelul mucoasei;
4. Adâncimea câmpului vizual
(diapazonul minim): 2-100 mm;
5. Capacitate de flexiune : sus ≥
210°, jos ≥ 90°, dreapta ≥ 100°,
stânga ≥ 100°;
6. Mânerul  de comandă prevazut
cu minim 5 butoane cu funcții
variabile;
7. Canal instrumentar  ≥  3,7mm și
≤6,0 mm ;
8. Cu canal suplimentar de apa prin
care se poate pompa apa în jet
pentru a permite curațarea
adițională a zonei de observare;
9. Diametru exterior al tubului de
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Set13.1 Troliu endoscopic ( 1 videoduodenoscop, 1
videogastroscop diagnostic, 1 videogastroscop
terapeutic )

inserție ≤ 12,9 mm;
10. Să stocheze datele de
identificarea și afiseaza pe ecran;
11. Lungimea de lucru (minim):
1000 mm
13.Cu conector la sursa de lumina
care nu necesită capac de etanșare a
contactelor electrice pentru a putea
fi imersat in apa, evitându-se astfel
defecțiunile datorate patrunderii
apei în interiorul endoscopului prin
imersarea lui fara capacul de
etansare.

Videogastroscop HDTV - 2 buc
1. Cu CCD compatibil HDTV
(High Definition TV);
2. Câmp de vedere  140°;
3. Permite investigarea endoscopica
cu tehnologia de bandă ingustă de
culoare, care are rolul de a
evidenția capilarele și structurile de
pe suprafata mucoasei, ceea ce duce
la o mai bună delimitare a leziunilor
de la nivelul mucoasei;
4. Adâncimea campului vizual
(diapazonul minim): 2-100 mm;
5. Distanța minim vizibilă: 3,0 mm;
6. Capacitate de flexiune: sus
≥210°, jos ≥90°, dreapta ≥100°,
stânga ≥100°;
7. Manerul  de comanda prevazut
cu minim 5 butoane cu functii
variabile;
8. Canal instrumentar ≥ 2,8 mm;
9. Cu canal suplimentar de apa prin
care se poate pompa apa în jet
pentru a permite curațarea
adiționala a zonei de observare;
10. Diametru exterior tubului de
inserție ≤ 9,2 mm;
11. Cipul endoscopului să stocheze
datele de identificarea ale
endoscopului care se afișeaza pe
ecran;
12. Lungimea de lucru ≥1000 mm;
13. Cu conector la sursă de lumina
care nu necesită capac de etanșare a
contactelor electrice pentru a putea
fi imersat in apa, evitandu-se astfel
defecțiunile  pătrunderii apei in
interiorul endoscopului.

Monitor medical LCD - 2 buc
1. Pentru vizualizarea de imagini
endoscopice ≥ 26”;
2. Compatibil full HD;
3. Rezoluție minima: 1920 X 1200
pixel;
4. Contrast minim: 1000:1;
5. Aspect ratio: 16:10;
6. Numarul de culori ≥ 16,8
milioane;
7. Intrare si iesire semnal variabila:
HD/SD SDI, Analog RGB+EXT-
Sync/YPBPR cu conector BNC,
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Set13.1 Troliu endoscopic ( 1 videoduodenoscop, 1
videogastroscop diagnostic, 1 videogastroscop
terapeutic )

Y/C 4-pin mini-DIN,  VIDEO cu
conector BNC, DVI-D;
8. Unghi de vedere minim 178º
(Orizontal & Vertical);
9. Afișarea PIP (Picture-In-Picture)
și POP (Picture-Out-Picture) cu
ajustarea separată a fiecărei
imagini;
10. Afișarea imaginii rotite cu 180º
sau a imaginii în oglindă.

Pompa de irigare a endoscopului - 1
buc
1. Dimensiun maxime: 200mm x
173mm x 385mm
2. Greutatea maximă fără
containerul de apa 4kg.
3. Rata fluxului de apa pentru Canal
Instrumentar ≤750ml/min;
4.   Rata fluxului de apa pentru
Canal Auxiliar   ≤230ml/min;
5.    Pedală pentru controlul
pornirii;
6.   Containerul de apa: nu mai mic
de 2L;
7.   Adaptor pentru canalul de
biopsie, ce permite simultan
folosirea instrumentului si irigarea
prin canalul instrumentar;
8.    Controlul si Excluderea
suprapresurizarii in momentul
folosirii la edoscoapele existente in
institutie;
9.    Securitatea conform:
EN/UL/IEC60601-1.

Aspirator - 1 buc
1. Cu borcan de minim 1L
autoclavabil;
2. Cu filtru microbacterian , ≥ 5
filtre de rezerva;
3. Automat;

Troleu  - 1 buc
1. Compatibil cu echipamentul
cerut;
2. Cu brațe articulate pentru  fixarea
monitoarelor LCD;
3. Cu suport culisant pentru
tastaura;
4. Cu suport pentru 2 endoscoape;
5. Prevazut cu roti blocabile.
Consumabile:
                       a)         Papilotom
canular – 10 buc;
                       b)         Papilotom
punctional – 10 buc;
                       c)         Proteze
biliare – 50 buc;
                       d)         Lampă pentru
sursa de lumină – 2 buc.
Conditie obligatorie:
Componentele incluse in set
necesita in mod obligatoriu,
indicarea individuala a codului de
referinta (confirmat catalog,  anul
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Set13.1 Troliu endoscopic ( 1 videoduodenoscop, 1
videogastroscop diagnostic, 1 videogastroscop
terapeutic )

de plasare pe piata a modelului)
pretul, termenul de garantie si
termenul estimativ de mentenanta
asigurat de catre producator.
Cerințe de certificare:
* Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485, IEC 60601 valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.
*Instalare de către participantul
câștigător
*Asigurarea cu piese de schimb și
consumabile, asistenta tehnica la
necesitate pe o perioada de  ≥ 8 ani.
*Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare –
obligatoriu.
Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în
limba de stat.
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14 Troliu endoscopic ( 1 videogastroscop
diagnostic, 1 videogastroscop terapeutic)

1.00Set14.1 Troliu endoscopic ( 1 videogastroscop
diagnostic, 1 videogastroscop terapeutic)

Troliu  endoscopic
Troliu  endoscopic compatibil cu
Vidioprocesorul SYStem2500 și
duadenoscopul ED-530XT produse
de Fujinon aflate deja în dotare
Specificații
Anul de producere: 2018
Sursă de lumină - 1 buc
1. Neintegrată cu videoprocesorul;
2. Lampa de examinare ≥ 300 W
xenon, fara OZON;
3. Timp de viață a lampii ≥ 500 ore;
4. Cu lampa de rezerva ≥ 300 W si
indicator in cazul lipsei lampii de
rezerva;
5. Echipata cu filtrele necesare
tehnologiei de bandă ingustș de
culoare
6. Control automat al intensității
luminoase;
7. Control automat al stralucirii în
minim 17 trepte;
8. Pompa de aer integrată cu
minimum 4 trepte;
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Set14.1 Troliu endoscopic ( 1 videogastroscop
diagnostic, 1 videogastroscop terapeutic)

9. Borcan de apa autoclavabil.

Videogastroscop terapeutic HDTV
- 1 buc
1. Cu CCD compatibil HDTV
(High Definition TV)
2. Câmp de vedere ≥  140°
3. Permite investigarea endoscopică
cu tehnologia de bandă îngusta de
culoare, care are rolul de a
evidenția capilarele și structurile de
pe suprafața mucoasei, ceea ce duce
la o mai bună delimitare a leziunilor
de la nivelul mucoasei;
4. Adâncimea câmpului vizual
(diapazonul minim): 2-100 mm;
5. Capacitate de flexiune : sus ≥
210°, jos ≥ 90°, dreapta ≥ 100°,
stânga ≥ 100°;
6. Mânerul  de comandă prevazut
cu minim 5 butoane cu funcții
variabile;
7. Canal instrumentar 3,7 mm;
8. Cu canal suplimentar de apa prin
care se poate pompa apa în jet
pentru a permite curațarea
adițională a zonei de observare;
9. Diametru exterior al tubului de
inserție ≤ 10,9 mm;
10. Să stocheze datele de
identificarea și afiseaza pe ecran;
11. Lungimea de lucru (minim):
1000 mm
12.Cu conector la sursa de lumina
care nu necesită capac de etanșare a
contactelor electrice pentru a putea
fi imersat in apa, evitându-se astfel
defecțiunile datorate patrunderii
apei în interiorul endoscopului prin
imersarea lui fara capacul de
etansare.

Videogastroscop HDTV - 2 buc
1. Cu CCD compatibil HDTV
(High Definition TV);
2. Câmp de vedere  140°;
3. Permite investigarea endoscopica
cu tehnologia de bandă ingustă de
culoare, care are rolul de a
evidenția capilarele și structurile de
pe suprafata mucoasei, ceea ce duce
la o mai bună delimitare a leziunilor
de la nivelul mucoasei;
4. Adâncimea campului vizual
(diapazonul minim): 2-100 mm;
5. Distanța minim vizibilă: 3,0 mm;
6. Capacitate de flexiune: sus
≥210°, jos ≥90°, dreapta ≥100°,
stânga ≥100°;
7. Manerul  de comanda prevazut
cu minim 5 butoane cu functii
variabile;
8. Canal instrumentar 2,8 mm;
9. Cu canal suplimentar de apa prin
care se poate pompa apa în jet
pentru a permite curațarea
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1.00Set14.1 Troliu endoscopic ( 1 videogastroscop
diagnostic, 1 videogastroscop terapeutic)

adiționala a zonei de observare;
10. Diametru exterior tubului de
inserție ≤ 9,2 mm;
11. Cipul endoscopului să stocheze
datele de identificarea ale
endoscopului care se afișeaza pe
ecran;
12. Lungimea de lucru ≥1000 mm;
13. Cu conector la sursă de lumina
care nu necesită capac de etanșare a
contactelor electrice pentru a putea
fi imersat in apa, evitandu-se astfel
defecțiunile  pătrunderii apei in
interiorul endoscopului.

Monitor medical LCD - 2 buc
1. Pentru vizualizarea de imagini
endoscopice ≥ 26”;
2. Compatibil full HD;
3. Rezoluție minima: 1920 X 1200
pixel;
4. Contrast minim: 1000:1;
5. Aspect ratio: 16:10;
6. Numarul de culori ≥ 16,8
milioane;
7. Intrare si iesire semnal variabila:
HD/SD SDI, Analog RGB+EXT-
Sync/YPBPR cu conector BNC,
Y/C 4-pin mini-DIN,  VIDEO cu
conector BNC, DVI-D;
8. Unghi de vedere minim 178º
(Orizontal & Vertical);
9. Afișarea PIP (Picture-In-Picture)
și POP (Picture-Out-Picture) cu
ajustarea separată a fiecărei
imagini;
10. Afișarea imaginii rotite cu 180º
sau a imaginii în oglindă.

Pompa de irigare a endoscopului - 1
buc
1. Dimensiun maxime: 200mm x
173mm x 385mm
2. 2.   Greutatea maximă fără
containerul de apa 4kg.
3. 3.   Rata fluxului de apa pentru
Canal Instrumentar ≤750ml/min;
4.   Rata fluxului de apa pentru
Canal Auxiliar  ≤230ml/min;
5.    Pedală pentru controlul
pornirii;
6.   Containerul de apa: nu mai mic
de 2L;
7.   Adaptor pentru canalul de
biopsie, ce permite simultan
folosirea instrumentului si irigarea
prin canalul instrumentar;
8.    Controlul si Excluderea
suprapresurizarii in momentul
folosirii la edoscoapele existente in
institutie;
9.    Securitatea conform:
EN/UL/IEC60601-1.
1
Aspirator - 1 buc
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1.00Set14.1 Troliu endoscopic ( 1 videogastroscop
diagnostic, 1 videogastroscop terapeutic)

1. Cu borcan de minim 1L
autoclavabil;
2. Cu filtru microbacterian , ≥ 5
filtre de rezerva;
3. Automat;
1
Toroleu 1. Compatibil cu
echipamentul cerut;
2. Cu brațe articulate pentru  fixarea
monitoarelor LCD;
3. Cu suport culisant pentru
tastaura;
4. Cu suport pentru 2 endoscoape;
5. Prevazut cu roti blocabile.

Consumabile:
                       a)         Papilotom
canular – 10 buc;
                       b)         Papilotom
punctional – 10 buc;
                       c)         Proteze
biliare – 50 buc;
                       d)         Lampă pentru
sursa de lumină – 2 buc.

Conditie obligatorie:
Componentele incluse in set
necesita in mod obligatoriu,
indicarea individuala a codului de
referinta (confirmat catalog,  anul
de plasare pe piata a modelului)
pretul, termenul de garantie si
termenul estimativ de mentenanta
asigurat de catre producator.
Cerințe de certificare:
* Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485, IEC 60601 valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.
*Instalare de către participantul
câștigător
*Asigurarea cu piese de schimb și
consumabile, asistenta tehnica la
necesitate pe o perioada de  ≥ 8 ani.
*Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare –
obligatoriu.
Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
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1.00Set14.1 Troliu endoscopic ( 1 videogastroscop
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(rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în
limba de stat.
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15 Stație gastrointestinală electrochirurgicală
de frecvență înaltă cu electro- și argo-
plazmă-coagulare într-un singur dispozitiv

1.00Set15.1 Stație gastrointestinală electrochirurgicală de
frecvență înaltă cu electro- și argo-plazmă-
coagulare într-un singur dispozitiv

Stație gastrointestinală
electrochirurgicală de frecvență
înaltă cu electro- și argo-plazmă-
coagulare într-un singur dispozitiv
compatibil cu accesoriile
endoscopice pentru Olympus,
Fujinon și Karl Storz aflate deja în
dotarea SCR “T. Moșneaga”

Specificațiile:
Anul de producere: 2018
Generator DA
Frecventa 350 kHz

Putere controlata pri-n soft
1. automatic power dosage
2. sistem Power Peak

Regimuri de lucru
1. Monopolar,
2. Bipolar

Regimuri de lucru

Taiere (Puterea maxima ≥200Wt
pentru 500 Om)
1. “AutoCut”
2. “Bipolar Cut”
3. “EndoCut”
4. “PrecizeCut”
5. “DryCut”
6. “ArgonCut/Coag”

Coagulare (Puterea maxima
≥120W)
1. “Soft Coag”
2. “Swift Coag”
3. “Forced Coag”
4. “Bipolar Soft Coag”
5. “Bipolar Forced Coag”
6. “Argon Plazma Coag”
7. Precize APC
8. Pulsed  APC
9. Forced APC.

Functii
1. “FocusView”;
2. “PreView”;
3. “ReMode”;
4.  “AutoStart”;
5. “AutoStop”

Sistem  de sigurantă pentru
electrodul neutru DA

Limbajul softului de operare
1. Romana sau Rusa
2.   Engleza
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1.00Set15.1 Stație gastrointestinală electrochirurgicală de
frecvență înaltă cu electro- și argo-plazmă-
coagulare într-un singur dispozitiv Regimuri de lucru

1.Electrochirurgical  DA
2.Argon-plazma   DA

Cos accesorii   DA Pompă de
aspirare fum DA
Pompă de irigare DA

Troliu Prevazut cu roti blocabile.

Accesorii
Set endoscopic compatibil cu
dispozitivile din dotare (Olympus,
Fujinon și Karl Storz ) de
2.8 mm,
3.7 mm,
4.2 mm.
Conditie obligatorie:
Componentele incluse in set
necesita in mod obligatoriu,
indicarea individuala a codului de
referinta (confirmat catalog,  anul
de plasare pe piata a modelului)
pretul, termenul de garantie si
termenul estimativ de mentenanta
asigurat de catre producator.
* Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485, valabil, copie confirmată
prin semnatura și
   ștampila Participantului.
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite,
   valabil, copieconfirmată prin
semnatura și ștampila
Participantului.
* Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului și deservire postgaranție ≥
5 ani; Piese de schimb și
consumabile pe perioada ≥ 8 ani .
*Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare –
obligatoriu.
Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în
limba de stat.
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16 Ultrasonograf  General, OB/GYN
performanţă înaltă (EXPERT)

2.00Bucată16.1 Ultrasonograf  General, OB/GYN performanţă
înaltă (EXPERT)

Ultrasonograf General, OB/GYN
performanţă înaltă (EXPERT)
Anul de producere: 2018
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2.00Bucată16.1 Ultrasonograf  General, OB/GYN performanţă
înaltă (EXPERT)

APLICAŢII CLINICE General, ,
OB/GYN
PROBE PORTURI ACTIVE 4
PROBE PORTURI CW 1
NIVELE DE GRI ≥256
GAMA DINAMICĂ ≥250dB
PREPROCESARE, Canale fizice  ≥
512
ADINCIME DE SCANARE ≥ 49
cm
DIAPAZON FRECVENTA 1-23
Mhz
TRADUCTOARELE
ACCEPTATE  DE  SISTEM
Lineare matriciale, convexe
matriciale, TEE 2D/4D matriciale ,
intra-operationale, Sectoriale
matriciale, volumetrice  matrciale
4D, CW pencil,
MULTIFRECVENTA
TRADUCTOARE ≥ 8
PREPROCESARE, Canale fizice  ≥
512
POSTPROCESARE DA
IMAGINE MODURI
        M-mod DA
 M-mod şi 2-D DA
 Armonici Tisulare DA
 Armonici Tisulare diferentiale DA
 M-mode anatomic DA
 M-Mode color DA
DOPPLER Tip
        CW, PW, CFM, TVI
 Masurari automatizate DA
 Calcule  automate DA
 Power Doppler DA
 Duplex  DA
 Triplex  DA
FUNCŢIONALITĂŢI
        Ajustare frecventa DA
 Diapazon dinamic reglabil DA
 Focalizare  pe imagine
vertical/orizontal 1-5 zone
 Ajustare mape de culori ≥ 9
 Selectare automata a sondei la
aplicarea presetului DA
 Reglare GAIN DA
 Reglarea semnalului acustic DA
 Măsurători in timp real si in  freeze
DA
 Elastografie in timp real DA
 Elastografie prin Shear wave DA
PAN/ZOOM
        imagine în timp real DA
 imagine îngheţată DA

STOCARE IMAGINI
        Capacitate HDD ≥ 500GB
SSD
 Memorie CINE ≥ 950MB
 CD/DVD DA
 USB 3.0, 2.0 DA

PACHETE DE ANALIZĂ
        General  DA
 Vascular DA
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2.00Bucată16.1 Ultrasonograf  General, OB/GYN performanţă
înaltă (EXPERT)

 Cardiac DA
 OB/GYN DA

DICOM 3.0 DA

APLICATII (OPTIONALE)
        Speakle tracking DA
 3D-Speakle tracking DA
 Stress-Echo DA
 Fuzionare cu Tomografia
Computerizata DA
 Fuzionare cu MRI DA
 Vizualizare micro –vasculara  cu
flux redus DA
 Vizualizare microcalcinate DA
 Functia STIC DA

TRADUCTOARE TIP , MHz
 1 Linear, Mhz (Matrix)    5 – 13
 2 Convex, Mhz (Matrix) 1-6
 3 Convex, Mhz (Matrix) 1-6

MONITOR FULL HD ≥ 23”

PANEL DE CONTROL TOUCH ≥
12”

BUTOANE CONSOLA
Configurabile

TASTATURA DIGITALA DA

BRAȚ ARTICULAT flexibil

Posibilitatea efectuării Up Grade
DA

ACCESORII
        UPS (INTEGRAT SAU
SEPARAT) backup time ≥ 10 min.
 Sistem de ecoghidare pentru
transducerul convexă 1 set
 CABLU ECG 3 electrozi
 B/W printer incorporat
 DVD/CD RW incroporat
 GEL USG 1 litru 10 buc
 Hirtie USG 10 buc

Conditie obligatorie:
Componentele incluse in set
necesita in mod obligatoriu,
indicarea individuala a codului de
referinta (confirmat catalog,  anul
de plasare pe piata a modelului)
pretul, termenul de garantie si
termenul estimativ de mentenanta
asigurat de catre producator.

Cerințe de certificare:
* Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485, valabil, copie confirmată
prin semnatura și
   ștampila Participantului.
* Certificat CE sau declarație de
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2.00Bucată16.1 Ultrasonograf  General, OB/GYN performanţă
înaltă (EXPERT)

conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite,
   valabil, copieconfirmată prin
semnatura și ștampila
Participantului.
* Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 36 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. Asigurarea cu piese si
accesorii de la producator pentru o
perioada de minim cinci ani.
*Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare –
obligatoriu.
Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în
limba de stat

33100000-1

17 Sistem integrat morcelator
1.00Bucată17.1 Sistem integrat morcelator Sistem integrat morcelator,

telescop, pompă urologică,
rezectoscoape, teci, adaptoare si
alte consumabile de unică folosință
pentru trusa endoscopică KARL
STORZ, Germania, aflat în dotarea
spitalului.
Anul de producere: 2018
1. Morcelator urologic (1 buc):
1. Sistemă de motor cu modul
comunication bus integrat pentru
procesare între utilajele integrate.
Pentru utilizre cu unitatea de mînă
DrillCut-X   și lamă de morcelator
specială.
2. Putere energie 100-120/230-240
VAC, 50/60 Hz.
3. Include Cord principal pentru
morcelator.
4. Cablu de integrare de comunicare
integrat, 100cm.
5. Intrerupator cu 1 Pedală de 2
stagiuni, mono.
6. Numar maxim de rotatii poate fi
presetat;
7. Performanta inalta consistenta pe
toata durata rotatiilor. 8.Reglarea
numărului  de rotații procesate si
controlate cu cuplarea motorului
(torque).
9. Recunoasterea automată a piesei
de mină.
10. Control integrat a conecțiunii cu
sistema de pompă.
11. Posibilitatea integrării si
conectării interne a utilajelor
medicale si informaționale.
2. Set de Piesa de mina pentru
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1.00Bucată17.1 Sistem integrat morcelator morcelator:
1. Seiver ergonomic pentru
morcelator urologic,
ergonomicitate, mâner detașabil,
poziționare flexibilă, cuplare rapidă
pentru fixarea lamei, setare rapidă,
motor puternic, fără zgomot, canal
de aspirație central direc., Curațire
igienicș usoarș în mașina de
spălat/curățit și/sau autoclavabil la
134 grade C.; Maximum rotații per
minută: 40000. Lamă de la 500-
5000 rpm;  (1 buc).
2. Mîner ajustabil pentru mânerul
șeiverului ergonomic a
morcelatorului urologic. (1 buc).
3. Adaptor de curățare, pentru
unitățile mână a șeiverului, cu Luer-
Lock robinet. (1 buc).
4. Lamă pentru morcelator, directă,
sterilizabilă, fereastră de tăiere în
formă de picătură, tăiș dublu zimțat,
fereastră exterioară îndoită,
fereastră interioară dublă fenestrată
și zimțată, diametru 4 mm, lungime
40 cm, pentru utilizare cu piesa
manuală de găurit de tip  Drill Cut
X seiver.     (1 buc).
5. Adaptor de curățire, LUER-
Lock,  pentru curățarea lamei
interioare și exterioare a
accesoriilor seiverului  (1 buc).
3. Telescoape, teci si adaptoare
pentru morcelator, sistem urologic
integrat.
1. Telescop de tip Hopkins,  6 ° cu
unghi larg, cu ocular paralel,
transmisie autoclavabila, cu fibra
optica incorporata cu canal de
lucru, cu conectare LUER-Lock
pentru intrare, Cod culoare de
utilizare: verde-rosu incluzand: 2 x
Căpăcele de etansare , lentile de
safir rezistente la defecte mecanice
(1 buc).
2.  Telescop de tip Hopkins cu
unghi drept de înclinare de 6 °, cu
ocular înclinat, transmisie
autoclavabilă, cu fibră optică
încorporată cu canal de lucru, cu
conectare LUER-Lock pentru
intrare, cod culoare de utilizare:
verde-roșu, inclusiv: 2 x Căpăcele
de etanșare. Lentile de sapfir,
rezistente la defecte mecanice.  (1
buc).
3. Teaca Rezectoscopului, 26 Fr.,
coc oblic, teacă interioară rotativă
cu izolație ceramică, blocare rapidă,
cod de culoare de utilizare: galben,
constând din: Teaca
rezectoscopului, teacă interioară de
conectare a tubului Intra și Extra
scurgerii de intrare și ieșire.   (1
buc).
4. Teaca Rezectoscopului, 28 Fr.,
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1.00Bucată17.1 Sistem integrat morcelator coc oblic, teacă interioară rotativă
cu izolație ceramică, blocare rapidă,
cod culoare de utilizare: negru,
format din: Teaca Rezectoscopului,
Tub intern de legătură interior
pentru manșon pentru scurgere de
intrare și ieșire.   (1 buc).
5. Teaca Rezectoscopului, 26 Fr.,
oblic cioc, teacă interioară rotativă
cu izolație ceramică, cod culoare de
utilizre : galben, constând din:
Teaca Rezectoscopului, teaca
interioara,  2  tuburi de legătură
pentru intrare și ieșire de scurgere.
(1 buc).
6. Teaca Rezectoscopului, 28
Fr.,cusătură oblică, teacă interioară
rotativă cu izolație de ceramică, cod
culoare de utilizare: negru,
constând din: Teaca
Rezectoscopului, tub de legătură
interior pentru teava de intrare și
ieșire(1 buc)
7. Adaptor pentru telescoape de tip
Hopkins 6 ° cu unghi larg si Tecile
Rezectoscopului 28 Fr (1 buc).
8. Adaptor pentru telescoape de tip
Hopkins 6 ° si Teaca
Rezectoscopului  26 Fr (1 buc).
4. Pompă de aspirație urologică:
1. Pompă de aspirație urologică, (1
set):
*Putere energetică: 100 - 240 VAC
50/60 Hz, integrat cu  comunicarea
internă între utilaje, compatibil cu
soft RUI Release 45.
* Cablu de conectare  lungime 100
cm.
*Set tubulatură de bază de singură
folosință.
*Cablu de control.
*Fluviu regulat.
*Presiune de irigare ajustabila 20-
200mmHg.
* Aspiratie -100-1800ml/min putere
de aspiratie.
*Putere de energie: 100-240 VAC
50/60Mhz.
*Dimensiuni: nu mai mare de
447x155x313mm.
*Greutate nu mai mult de 8,8kg.
2. Set de tuburi de irigare de
singură folosință, cu două ace de
puncție. Pentru utilizare cu pompa
aspirație urologică, 10 buc.. Sterile
în ambalaj. (5 set)
3. Set de tuburi de aspirație de o
singură utilizare. Pentru utilizare cu
pompa  de aspirație urologică, 10
buc.. Sterile în ambalaj. (5 set)
4. Tubul pacientului, pentru o
singură utilizare, pachet steril, de
10 buc, pentru utilizare cu seturi zi
cu tuburi de pompare. (5 set)
Conditie obligatorie:
Componentele incluse in set
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1.00Bucată17.1 Sistem integrat morcelator necesita in mod obligatoriu,
indicarea individuala a codului de
referinta (confirmat catalog,  anul
de plasare pe piata a modelului)
pretul, termenul de garantie si
termenul estimativ de mentenanta
asigurat de catre producator.
Cerințe de certificare:

* Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485, IEC 60601 valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.
*Instalare de către participantul
câștigător
*Asigurarea cu piese de schimb și
consumabile, asistenta tehnica la
necesitate pe o perioada de  ≥ 8 ani.
*Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare –
obligatoriu.
Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în
limba de stat.

33100000-1

18 Autoclav
2.00Bucată18.1 Autoclav Anul de producere: 2018

Capacitate: 200 - 250 l
Incarcare orizontala: DA
Destinatia produsului : sterilizare cu
aburi
Metoda de incalzire: incalzire
electrica in camera
Intervalul temperaturii de lucru:
105 -136 C
Presiunea de lucru: 0,23 Mpa (2,5
bar)
Timp de sterilizare: 0 min - 10 ore
si continuu
Programe memorate: min 10
programe  disponibile
Tip protective:  Clasa I
Cerinte electrice: 3Phase,  N&E,
11kw –12 kw
Materialul camerei: otel inoxidabil
SUS304
Materialul carcasei: otel cu rasina
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2.00Bucată18.1 Autoclav de melamine/ plastic termorezistent
Siguranta:
Dispozitive de siguranta:  sistem cu
interblocare dubla, verificare
inchidere capac, detector de
suprapresiune, dispozitiv de
prevenire a lipsei de apa, indicator
de defectare a senzorului, supapa de
siguranta, intrerupator scurgere  la
pamant
Supapa de siguranta:  0,27- 0,31
MPa
Test hidrostatic:  0,499 MPa
Manometru:  0- 5,0 bar
Senzori de presiune:    0  - 5,0 bar
Accesorii: Cos tip plasa din inox

Cerințe de certificare:
* Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485, IEC 60601 valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.
*Instalare de către participantul
câștigător
*Asigurarea cu piese de schimb și
consumabile, asistenta tehnica la
necesitate pe o perioada de  ≥ 8 ani.
*Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare –
obligatoriu.
Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în
limba de stat.
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19 Generator de aburi
1.00Bucată19.1 Generator de aburi Anul de producere: 2018

Greutate [Kg]:       30 - 50
Abur produs [kg/h] :   4 - 6
Capacitate boiler [l]:   3 - 5
Presiune [bar]:     8 - 11
Puterea nominala [W]:     3000 -
5000
Temperatura jet abur [ºC]:      170 -
180
Tensiune alimentare [V(50-
60Hz)/Ph]: -   230 / 1Ph
Garantie:  minim  24 luni
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1.00Bucată19.1 Generator de aburi Portabil: DA
Supapa de siguranta:  DA
Intrerupator scurgere  la pamant:
DA
Manometru: DA
Materialul camerei: otel inoxidabil
Cerințe de certificare:
* Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485, IEC 60601 valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.
*Instalare de către participantul
câștigător
*Asigurarea cu piese de schimb și
consumabile, asistenta tehnica la
necesitate pe o perioada de  ≥ 8 ani.
*Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare –
obligatoriu.
Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în
limba de stat.
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20 Ecograf oftalmologic avansat
1.00Set20.1 Ecograf oftalmologic avansat Aplicații clinice:     Oftalmologic

Anul de producere: 2018
Probe porturi active ≥2
Mod de lucru:
A-scan (10MHz),
B-scan (12MHz , 35MHz)
UBM (35MHz,  50MHz)

Sonde pentru modurile de lucru:
 A-scan 10MHz
 B-scan 12MHz , 35MHz
 UBM 35MHz,  50MHz
Spațiul de stocare  ≥ 120GB SSD
Comunicare WI-FI 802
 Bluetooth 4.0
 USB 3.0
 LAN DA
Înregistrarea  video Maxim per ochi
≥ 4
 Durata ≥ 40 segvențe
Măsurarea parametrilor: ACD,
AXL
Calculul IOL:  Binkhorst,
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1.00Set20.1 Ecograf oftalmologic avansat Regression-II, Theoretic/T,
Holladay, Hoffer-Q,
Haigis,Latkany Myopic Regression,
Latkany Kyperopic, Aramberri
Double-K . Pasul de incrementare a
calcului lentilei din ≤ 0.25D

Sistem de operare : Microsoft
Windows 8
Monitor cu control touch: ≥ 10.1” ,
(1280 x 800  pixel)
Imprimantă: DA
Comsumabile Gel de contact 10L
Hârtie pentru imprimanta: 100
investigații

Cerințe de certificare:
* Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485, IEC 60601 valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.
*Instalare de către participantul
câștigător
*Asigurarea cu piese de schimb și
consumabile, asistenta tehnica la
necesitate pe o perioada de  ≥ 8 ani.
*Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare –
obligatoriu.
Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în
limba de stat.
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21 Sistem multifuncțional cu electromotor
ORL

1.00Bucată21.1 Sistem multifuncțional cu electromotor ORL Dispozitiv destinat interventiilor
chirurgicale patologia nasului și
sinusurilor paranazale,  patologia
urechii.
Anul de producere: 2018
Sistem de dirjare: Ecran tactil,
display color, diagonala 6-7 inch
Canale de iesire: Canal de lucru: 2
conectări independente cu
posibilitate de recunoaștere
automată a piesei de mână
conectate
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1.00Bucată21.1 Sistem multifuncțional cu electromotor ORL  Sistem de irigare:  Integrat
 Comutator de picior Da
Viteza de rotații per minut 300 - 80
000
Indicatoare: Acustic
  Vizual
Accesorii:
 *Comutator de picior dublu tip
pedală cu cablu de conectare
lungime minim 2 m. 1 buc
*MicroMotor de înaltă performanță,
cablu de interconectare detașabil,
viteza 40.000-80.000rpm,
autoclavabil.  1 buc
*Cablu de interconectare
Micromotor-dispozitiv, lungimea
minimă 2m. 1 buc
*Piesa de mână pentru burghiu
compatibil cu micromotor de înaltă
performanță, drept, rotații
stânga/dreapta, viteza 40.000rpm,
tubul de irigare detașabil, lungime
11cm. 1 buc
*Piesa de mână pentru burghiu
compatibil cu micromotor de înaltă
performanță, drept, rotații
stânga/dreapta, viteza 40.000rpm,
tubul de irigare detașabil, lungime
13cm. 1 buc
*Piesa de mână pentru burghiu
compatibil cu micromotor de înaltă
performanță, unghiular, rotații
stânga/dreapta, viteza 40.000rpm,
tubul de irigare detașabil, lungime
12.5cm. 1 buc
*Piesa de mână pentru burghiu
compatibil cu micromotor de înaltă
performanță, unghiular, rotații
stânga/dreapta, viteza 40.000rpm,
tubul de irigare detașabil, lungime
15cm. 1 buc
*Set  burghiu sferic ax drept
(minim 15 buc), inoxidabil,
diametru 0.6mm-7mm, lungime
7cm, reutilizabil. 1 set
*Set  burghiu sferic din carbură de
wolfram pe ax drept (minim 15
buc), inoxidabil, diametru 0.6mm-
7mm, lungime 7cm, reutilizabil. 1
set
*Set  burghiu diamant sferic ax
drept (minim 11 buc), inoxidabil,
diametru 1.4mm-7mm, lungime
7cm, reutilizabil. 1 set
*Set  burghiu diamant sferic ax
drept (minim 9 buc), inoxidabil,
poleit cu diamant aspru, diametru
2.3mm-7mm, lungime 7cm,
reutilizabil. 1 set
*Set  burghiu sferic ax drept
(minim 11 buc), inoxidabil,
diametru 1.4mm-7mm, lungime
5.7cm, reutilizabil. 1 set
*Set  burghiu sferic din carbură de
wolfram pe ax drept (minim 11
buc), inoxidabil, diametru 1.4mm-
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1.00Bucată21.1 Sistem multifuncțional cu electromotor ORL 7mm, lungime 5.7cm, reutilizabil. 1
set
*Set  burghiu diamant sferic ax
drept (minim 11 buc), inoxidabil,
diametru 1.4mm-7mm, lungime
5.7cm, reutilizabil. 1 set
*Set  burghiu diamant sferic ax
drept (minim 9 buc), inoxidabil,
poleit cu diamant aspru, diametru
2.3mm-7mm, lungime 5.7cm,
reutilizabil. 1 set
*Dermatom compatibil cu
micromotor de înaltă performanță,
lățimea inciziei 12mm, viteza
maximă 8000rpm. 1 buc
*Set lame pentru dermatom (10
buc),  lățimea inciziei 12mm,
sterile. 2 set
*Lamă ferestrău pentru micro-
ferestrău oscilatoriu, grosimea
lamei 0.3mm, lățimea lamei 10mm,
lungimea de lucru 11mm. 5 buc
*Lamă ferestrău pentru micro-
ferestrău oscilatoriu, grosimea
lamei 0.3mm, lățimea lamei 10mm,
lungimea de lucru 26mm. 5 buc
*Spray universal cu duză de
pulverizare pentru curățarea și
lubrifierea pieselor de mână. 5 buc
*Cablu de alimentare 220V,
lungimea minim 4 m. 1 buc
*Cablu pentru egalizare de
potențial, lungime a firului minim
4m. 1 buc

Notă:Accesoriile trebuie să fie
produse de același producător ca și
dispozitivul
Cerințe de certificare:
* Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485, IEC 60601 valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.
*Instalare de către participantul
câștigător
*Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare –
obligatoriu.
Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
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1.00Bucată21.1 Sistem multifuncțional cu electromotor ORL (rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în
limba de stat

33100000-1

22 Videorectoscop
1.00Bucată22.1 Videorectoscop An de producere: 2018

Videoprocesor cu sursă de lumină
integrată.
Sursă iluminare: lampă halogen
≥100 W, sau LED ≥18 W
Cameră video: sensor: 1/3 inch,
ccd, rezoluție ≥720p
Monitor: Rezoluție ≥ 720p, aspect
ratio: 5x4 sau 4x3, diagonala ≥19
inch
Tensiune alimentare: 210-230 V /
50 Hz
Accesorii în set:
Electrod pentru rectoscop – 1 buc
Cablu fibrooptic – 2 buc
Set pentru biopsie – 1 buc
Pompă de insuflare – 1 buc
Rectoscop rigid – 1 buc
Troliu, compatibil cu echipamentul
cerut , cu roti blocabile – 1 buc
Tubusuri pentru rectoscop:
L = 30 cm, d = 20 mm – 2 buc
L = 25 cm, d = 20 mm – 2 buc
L = 20 cm, d = 20 mm – 1 buc
L = 30 cm, d = 15 mm – 1 buc
L = 25 cm, d = 15 mm – 1 buc
L = 20 cm, d = 15 mm – 1 buc
Cerințe de certificare:
* Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485, IEC 60601 valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.
*Instalare de către participantul
câștigător
*Asigurarea cu piese de schimb și
consumabile, asistenta tehnica la
necesitate pe o perioada de  ≥ 8 ani.
*Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare –
obligatoriu.
Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
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1.00Bucată22.1 Videorectoscop traducerii la momentul livrării în
limba de stat.

33100000-1

23 Butelie oxigen
2.00Bucată23.1 Butelie oxigen Butelie oxigen

Dispozitiv utilizat pentru
combaterea hipoxiei pacientului.
Anul de producere: 2018
Tip  portabil
Volum  5 l
Material  oțel
Manometru de control  pe reductor
Reductor presiune  0-15 l/min
Presiune de incarcare  ≥ 200 bar
Geanta de transport  da
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24 Ventilator pulmonar portabil
2.00Bucată24.1 Ventilator pulmonar portabil Ventilator Portabil - potrivit pentru

urgente, tratament pe durata
transportarii pacientului.
Anul de producere: 2018
Gama de control/setări:
                  Volum total  50-2000
mL
 Flux inspir  0-180 L/min
 Presiune inspir 0-60 mbar
 Rata respiratorie 2-90 rpm
 Timp inspir  0.2-10 s
 Rata I:E  1:4 la 3:1
 FiO2, %  40-100
 PEEP/CPAP 0-20 mbar
 Mecanism triger Presiune, flux
Moduri de operare:
                  Regim A/C după volum
respirator da
 Regim A/C după după presiune
respiratorie da
 Regim SIMV volum respirator da
 Regim SIMV presiune respiratorie
da
 Regim SIMV suport presiune da
 Regim BIPAP/spontan CPAP
suport presiune da
Ventilație neinvazivă cu mască
facială cu compensarea scurgerii
da
Vizualizare Pe display
da
Monitorizări/afișări
                  Presiune inspiratorie  da
 Presiunea PEEP  da
 Volum total  da
 FiO2                     da
 Rata respiratorie  da
 Minut-volum (MV)   da
Alimentare gaz
                   O2 medical
da
 Butelie de oxigen  da
Butelie de oxigen
                  Volum                     3L
 Reductor                     da
Greutatea ventilatorului  ≤6 kg
Alarme Vizuale, sonore  da
 Setarea tonalității alarmei sonore
da
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2.00Bucată24.1 Ventilator pulmonar portabil Alarme pacient
                   Presiune mică/mare
da
 Minut-volum (MV) scăzut/mărit
da
 Circuit respirator deconectat/unit
incorect da
Alarme echipament Scurgere de
aer/O2  da
 Presiunea de intrare scăzută  da
 Lipsă alimentare gaz  da
 Baterie descărcată  da
Alimentare electrică
                  Rețeaua electrică (220V,
50HZ) sau prin intermediul unui
bloc de alimentare   da
 Baterie internă:
                                      Timp de
operare  ≥4 h
  Timp de încărcare ≤4 h
Accesorii:
Set reutilizabil care să includă toate
accesoriile necesare pentru
funcționarea corectă a
dispozitivului și pentru
interconectarea între dispozitiv -
pacient   2 seturi

Cerințe de certificare:
* Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485, IEC 60601 valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.
*Instalare de către participantul
câștigător
*Asigurarea cu piese de schimb și
consumabile, asistenta tehnica la
necesitate pe o perioada de  ≥ 8 ani.
*Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare –
obligatoriu.
Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în
limba de stat.
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25 Termometru de apă
14.00Bucată25.1 Termometru de apă Termometru pentru măsurarea33100000-1
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14.00Bucată25.1 Termometru de apă temperaturii apei
Anul de producere: 2018
Material  fără de mercur
Valoarea unei diviziuni 1°C
Diapazonul de afișare +10°C -
+40°C
Prezența certificatului de
metrologie valabil da
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26 Termometru pentru frigider
37.00Bucată26.1 Termometru pentru frigider Termometru pentru măsurarea

temperaturii în frigider cu
posibilitatea de fixare pe peretele
interior al frigiderului
Anul de producere: 2018
Material  fără de mercur
Valoarea unei diviziuni 1°C
Diapazonul de afișare -30°C -
+30°C
Prezența certificatului de
metrologie valabil da
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27 Termometru pentru cameră
26.00Bucată27.1 Termometru pentru cameră Termometru pentru măsurarea

temperaturii în încăperi cu
posibilitate de fixare pe
pereteMaterial  fără de
mercurValoarea unei diviziuni
1°CDiapazonul de afișare -30°C -
+40°CPrezența certificatului de
metrologie valabil da
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28 Debitmetru oxigen cu ventil de reglare
19.00Bucată28.1 Debitmetru oxigen cu ventil de reglare Dispozitiv utilizat pentru

combaterea hipoxiei pacientului.
Tipul conexiunii la O2 DIN
Anul de producere: 2018
Presiunea de intrare 3-5 bar
Tipul recipientului umidificator
reutilizabil și autoclavabil
Indicator nivel de apă în recipient
minim și maxim
Capacitatea recipientului
umidificator:   200-300 ml
Reglarea debitului de O2 la ieșire: 0
-15 L/min
Indicatorul fluxului scară gradată
numeric
Ieșiri pentru tubul de O2: minim 1
Mască facial: da
Canulă nazală: da

33100000-1

29 Cardiostimulator extern
3.00Bucată29.1 Cardiostimulator extern Cardiostimulator extern

Anul de producere: 2018
Regimurile de stimulare cardiac:
 DDD da
 D00 da
 VDD da
 VVI da
 V00 da
 VVT da
Prezența funcției Atrium Burst da
Protecție la defibrilare  da
Protecție la curenți de frecvență
înaltă (unitate electrochirurgicală)
da
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3.00Bucată29.1 Cardiostimulator extern Parametrii ajustabili:
 Rata transmiterii impulsurilor de
bază: 30-250 ppm (pace per
minute)
 Rata transmiterii impulsurilor
Atrium Burst:  60-1000 ppm
 AV delay: 15-400 ms
 Pragul sensibilității Atriale: 0,2-10
mV
 Amplitudinea impulsului Atrial:
0,1-17 V
 Pragul sensibilității Ventriculare:
1-20 mV
 Amplitudinea impulsului
Ventricular: 0,1-17 V
Parametrii prestabiliți:
 Lățimea impulsului: 1 ms
 Tipul impulsului: Asimetric,
bifazic
 Rata maximă a impulsurilor de
bază transmise: 260 - 300 ppm
 Protecție pentru a nu depăși rata
maximă a impulsurilor de bază
transmise: da
 Intervalul de interferență AV: 80
ms
 Protocoale prestabilite pentru a nu
depăși perioada refractară a atriilor
și ventriculelor: da
Alimentarea
 Baterie internă da
 Tipul bateriei IEC 6LR61
 Timp de lucru autonom a bateriei ≥
300 h
 Timpul de lucru autonom al
dispozitivului după sustragerea
bateriei ≥30 sec
Accesorii Baterie tip IEC 6LR61 3
buc
 Set cabluri interconectare
dispozitiv - pacient 3 seturi
 Electrozi adizivi unică utilizare
100 buc
Alarma vizuala, sonora da
Greutatea dispozitivului  ≤500 g

Cerințe de certificare:
* Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485, IEC 60601, IEC 60529
valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila
Participantului.
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
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3.00Bucată29.1 Cardiostimulator extern bunului.
*Instalare de către participantul
câștigător
*Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare –
obligatoriu.
Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în
limba de stat.
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30 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor
vitale

3.00Bucată30.1 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale Sistem pentru monitorizarea și
afișarea funcțiilor vitale ale
pacientului.
Anul de producere: 2018
Display, tip Diagonala 12-12,5 inch
 LCD cu iluminare LED da
 Touchscreen                    da
 Color                                       da
 Numărul de curbe afișate între  9 și
12
 Parametri afișați grafic ECG
  SpO2, fotopletismograma
  Respirația
  IBP
  CO2
 Parametri afișați numeric:
                                      
NIBP(sistolică, diastolică, medie)
  Ritmul cardiac
  Rata PVC
  Nivelul ST
  Respirația
  IBP(sistolică, diastolică, medie)
  SpO2
  Pulsul
  CO2
  Temperatura
Analiza automată a undei ST:
                   Trendingul ST da
 Media în analiza segmetului ST da
Filtru împotriva artefactelor asupra
semnalelor cercetate da
Analiza peacemaker da
Depistarea automata a aritmiilor da
Protectie la defibrilare da
Numărul de derivații ECG
monitorizate    12
Protocoale de lucru preprogamate
da
Protocoale de lucru setate de
utilizator        da
Trendingul evenimentelor ≥ 72h
Rata ritmului cardiac după semnalul
ECG 0 - 300 b/min
Rata respiratory:  Metoda
impedanței toracice 0 - 150
resp/minut
Diapazonul temperaturii de
măsurare:    0 - 45°C
Măsurare NIBP:    Metoda
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3.00Bucată30.1 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale oscilometrică 0 - 300 mmHg
Măsurare IBP:       Conexiune tip
B|Braun da
             Diapazonul de măsurare -
50 - 300 mmHg
Saturația cu oxigen (SpO2): Gama
de măsurare SpO2 0 - 100%
                            Rata pulsului 0 -
300 b/min
Imprimantă cu cap termic
Încorporată da
 Înscriere continuă da
 Preprogramate da
 Personalizate da
Unitați de masură NIBP/IBP mmHg
 Temperatura   °C
 CO2 %
 SpO2 %
Alimentarea:
Rețea electrică (220 V, 50 Hz)  da
 Baterie internă da
 Timp de lucru autonom a bateriei ≥
90 min
Accesorii: Cablu ECG 2 seturi
 Sensor temperatură 2 seturi
 Sensor SpO2, fotopletismografie 2
seturi
 Set pentru măsurarea CO2 2 seturi
 Set monitorizare IBP 2 seturi,
conexiune tip BBraun
 Set monitorizare NIBP 2 seturi
Interfata de conectare la monitorul
central Ethernet, wireless, RS-232
etc. da
Alarma vizuala, sonora în 3 nivele
 Suspendarea alarmei 1, 2, 3 min
 Setarea tonalității alarmei sonore
da
Cerințe de certificare:
* Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485, IEC 60601 valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.
*Instalare de către participantul
câștigător
*Asigurarea cu piese de schimb și
consumabile, asistenta tehnica la
necesitate pe o perioada de  ≥ 8 ani.
*Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare –
obligatoriu.
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3.00Bucată30.1 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în
limba de stat.
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31 Dispozitiv de încălzire a pacientului
1.00Bucată31.1 Dispozitiv de încălzire a pacientului Dispozitiv de încălzire a pacientului

cu troliu pentru a preveni
hipotermia în timpul și după
intervențiile chirurgicale
Anul de producere: 2018
Interfața cu utilizatorul:
       Panou de control a parametrilor
ajustabili da
Modul de încălzire a pacientului:
      Prin intermediul unei
plapume/saltea gonflabilă cu aer
cald  da
Domeniul de temperatură ajustabil:
      Temperaura mediului ambiant -
45°C  da
Filtrarea preventivă a aerului
atmospheric:
      Permiabilitatea filtrului ≤ 0,2
µm da
Alimentarea:  Rețea electrică (220
V, 50 Hz) da
Accesoriile:
                  Troliu
da
 Cablu alimentare tip CEE7/7 da
 Plapuma/saltea gonflabilă da
 Furtun flexibil interconector între
dispozitiv - plapumă/saltea pentru
transportul aerului încălzit ≥ 1,5m
Alarma vizuala, sonora da

Cerințe de certificare:
* Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485, IEC 60601 valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.
*Instalare de către participantul
câștigător
*Asigurarea cu piese de schimb și
consumabile, asistenta tehnica la
necesitate pe o perioada de  ≥ 8 ani.
*Training pentru utilizatori la

33100000-1



pag. 42

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată31.1 Dispozitiv de încălzire a pacientului instalare și la solicitare –
obligatoriu.
Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în
limba de stat.

33100000-1

32 Masă trasport casolete
4.00Bucată32.1 Masă trasport casolete Masă trasport casolete

Anul de producere: 2018
Material:  Bară de transport  - Oțel
inoxidabil
Rotile cu frână de picior: minim 2
(amplasate pe aceeași parte cu bara
de transport)
Caracteristici: două nivele (tip cuvă
adâncită) da
      cuve detașabile da
Sarcina maximă 300 kg
Dimensiuni:Lățimea ≤85 cm
 Lungimea ≤110 cm
 Înălțimea 100-110 cm

33100000-1

33 Instalație de epurare a apei pentru
intervenții chirurgicale endourologice

1.00Bucată33.1 Instalație de epurare a apei pentru intervenții
chirurgicale endourologice

Caracteristici:
Dedurizare, Sterilizare Bacteriala
Caracteristici de puritate a apei la
ieșire:
Anorganic  >10 MΩ.cm
Organic (TOC) <30 ppb
Bacteria <1 CFU/ml
Debit: ≥3 l/min
Volum rezervor: 5l
An de producere: 2018

Cerințe de certificare:
* Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485, IEC 60601 valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.
*Instalare de către participantul
câștigător
*Asigurarea cu piese de schimb și
consumabile, asistenta tehnica la
necesitate pe o perioada de  ≥ 8 ani.
*Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare –

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată33.1 Instalație de epurare a apei pentru intervenții
chirurgicale endourologice

obligatoriu.
Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în
limba de stat.

33100000-1

34 Set Rectoscop pentru examinare cu
instrumentariu

4.00Set34.1 Set Rectoscop pentru examinare cu
instrumentariu

Set : Rectoscop pentru examinare
cu instrumentariu :
Anul de producere: 2018
Tubus  D=15 mm; L=200 mm (1
buc)
Obturator pentru tubus  D=15 mm;
L=200 mm (1 buc)
Tubus  D=20 mm; L=300 mm – N2
Obturator pentru tubus  D=20 mm;
L=300 mm (2 buc)
Tubus  D=20 mm; L=250 mm (1
buc)
Obturator pentru tubus  D=20 mm;
L=250 mm (1 buc)
Tubus  D=20 mm; L=200 mm (1
buc)
Obturator pentru tubus  D=20 mm;
L=200 mm (1 buc)
Tubus  D=20 mm; L=150 mm (1
buc)
Obturator pentru tubus  D=20 mm;
L=150 mm (1 buc)
Anoscop  (1 buc)
Lupa      (1 buc)
Clește pentru vată   (2 buc)
Capac de protecție (1 buc)
Suflantă   (1 buc)
Duză    (1 buc)
Mîner  (1 buc)
Perie   (1 buc)
Forceps pentru biopsie   (1 buc)
Forceps de prindere   (1 buc)
Sonda-coagulator cu canal de
irigare, D=4 mm; L=420 mm
Forceps pentru biopsie mare (1 buc)
Iluminator (sursa de lumină)
Cablu optic-luminiscent

Cerințe de certificare:
* Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485, IEC 60601 valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

4.00Set34.1 Set Rectoscop pentru examinare cu
instrumentariu

de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.
*Instalare de către participantul
câștigător
*Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare –
obligatoriu.
Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în
limba de stat.

33100000-1

35 Oftalmoscop
3.00Bucată35.1 Oftalmoscop Oftalmoscop - dispozitiv pentru

examinarea fundului de ochi
Anul de producere: 2018
Tip:  Portabil
Diapazon focusare  -35 - +40 D
Pasii de Dioptrii  1-10; 15; 20
Sistem iluminare  LED
Cu 5 fante:
 spot mare - DA
 spot mic – DA
 jumatate de spot  - DA
 stea de fixatie - OBLIGATORIU
 filtru rosu  - OBLIGATORIU
 filtru albastru  - OBLIGATORIU
 filtru verde - - OBLIGATORIU
Alimentare Baterie reîncărcabilă -
DA

Cerințe de certificare:
* Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485, IEC 60601 valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului.
* Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.
Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în
limba de stat.

33100000-1

36 Injector
1.00Bucată36.1 Injector Injector automat pentru PET (Hot

Lab mobil):
33100000-1



pag. 45

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată36.1 Injector Sistem pentru fracționare și
administrare a dozelor de F18-FDG
An de producere: 2018
Doze administrate: 1-20 mCi (37-
740 MBq)
Acuratețe măsurare activitate doze:
±2%
Rata de administrare doze: 0,5 - 1
ml/s
Expunere: <1.5 mRem/h la 35 cm
de orice suprafață a dispozitivului
la activitatea maximă.
Opțiuni:
Calculare doză: manual și automat
în funcție de greutatea pacientului.
Pregătire automată a dozelor fără
diluarea întregii cantități de
radiofarmaceutic din container
pentru a permite extragerea
containerului pentru pregătirea
manuală a dozei în caz de defectare
a dispozitivului.
Injectare automată fără manipulare
manualaă a dozei pacientului.
Afișare presiune de injectare.
Detecție aer în sistem.
Conectivitate DICOM.
Remote service.
Imprimare rezultate infuzare.
Alimentare:
De la rețea: 210-230 V/ 50Hz
De la acumulatori: timp de operare
≥2 h
Alarme și indicatori:
Ocluzie, eroare de flux, aer în
sistem, eroare de sistem, infuzie
finisată, baterie descărcată.
Accesorii:
Container pentru radiofarmaceutic:
2 buc
Stabilizator de tensiune
Glucometru
Seturi complete de consumabile
pentru minim 50 pacienți.
Cerințe de certificare:
*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.
*Declarație de la Ofertant -
confirmată prin semnătura şi
ştampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/dării în exploatare a
bunului, dacă dispozitivul necesită
a fi instalat.

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată36.1 Injector *Instalare de către participantrul
câștigător
*Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare obligatoriu
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manual de utilizare
în limba de stat.

33100000-1

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
pînă la 60 zile de la inregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 14 zile din momentul livrării, dacă
dispozitivul necesită a fi instalat
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. Certificatele
de calitate/standartizare vor fi prezentate inclusiv cu
anexele corespunzătoare.

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

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 – Da



pag. 47

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

confirmată prin semnătura şi ştampila Ofertantului
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 Formularului electronic plasat pe
site (www.capcs/dispozitive medicale/anunturi
licitatii)confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului. Participantul va prezenta formularul
ofertei F 4.1 în format electronic pe suport CD
împreună cu oferta. Informația din formularul ofertei F
4.1 pe suport hîrtie obligatoriu va fi identică cu
informația prezentată în format electronic.

Da

16 Formularul ofertei F 4.2 - original - conform Formularului electronic plasat pe
site (www.capcs/dispozitive medicale/anunturi licitatii)
confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului. Participantul va prezenta formularul
ofertei F 4.2 în format electronic pe suport CD
împreună cu oferta. Informația din formularul ofertei F
4.2 pe suport hîrtie obligatoriu va fi identică cu
informația prezentată în format electronic.

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 pe
suport hîrtie, inclusiv și în format electronic – 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 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

25 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

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

Da

Informație Suplimentară:
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor
de licitaţie la adresa indicată mai jos:
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Denumirea autorităţii contractante: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1
Tel.: office@capcs.md022884325 ,  Fax: 022884245 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: OLIEVSCHI IGOR, Șef, secția achiziții dispozitive medicale

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

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

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

pînă la: 06.08.2018 10:00
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 120 zile

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

06.08.2018 10:00la:
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1pe adresa:

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

Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 1%

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: ANTOCI IVAN
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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: dispozitive medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei
Moșneaga” pentru anul 2018

1.3. Numărul procedurii: 18/02780
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publică
1.5. Codul CPV: 33100000-1
1.6. Numărul şi data Buletinului

Achiziţiilor Publice:
51 din 29.06.2018

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor
publici:

CNAM

1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare: IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”
1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea

partenerului de dezvoltare:
Nu se utilizează

1.10. Denumirea cumpărătorului: IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”
1.11. Destinatarul: IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”
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: 022884325 
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 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) cu accesorii
specializate

1.1 33100000-1 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) cu accesorii
specializate

Bucată 2.00 Dispozitiv destinat pentru tăierea și
coagularea țesuturilor biologice în
procesul actului chirurgical care utilizează
curenți electrici de frecvență înaltă Anul
de producere: 2018 Frecvența Cuprinsă
înre 300 KHz şi 1 MHz Canale de ieșire:
Monopolar Izolat Comutator de mînă Da
Comutator de picior Da Bipolar Da Regim
de lucru: Monopolar: Tăiere:Putere: 10-
300 W, rezistența 500 Ohm, discreție 1w,
Coagulare: Putere: 10-120 W, discreție 1w
Bipolar: Tăiere:Putere: 10-150 W,
discreție 1w, Coagulare:Putere: 10-120 W,
discreție 1w Mod coagulare: Coagulare
moderată Da Coagulare forțată Da
Coagulare prin pulverizare Da Dozarea
automată a puterii Da Funcţie de
autotestare Da Canal de ieșire
independentă Da Indicatoare: Acustic
Vizual Set accesorii pentru aplicatii:
Ginecologice Chirurgicale
Endochirurgicale Dermatologice
Accesorii: Comutator de mînă,
tăiere/coagulare, lungimea firului de
conectare min. 3m, reutilizabil, conector
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cu 3 pini (6 buc ) Set electrozi diverse
aplicații pentru comutator de mînă,
reutilizabil (10 seturi, minim 10 buc în
set) Forceps Bipolar, lungime (18-20cm),
reutilizabil (4 buc) Forceps Bipolar,
lungime (27-30cm), reutilizabil (2 buc )
Cablu interconectare pentru Forceps
bipolar, reutilizabil (10 buc) Electrod
neutru reutilizabil, (10 buc) Cablu
interconectare pentru electrod neutru,
reutilizabil, compatibil cu dispozitivele
aflate în dotare IMSP SCR (Bowa Arc
350, Erbe Vio 300D) (6 buc ) Electrod tip
cârlig laparoscopic, reutilizabil (3 buc)
Cablu interconectare pentru Electrod tip
cârlig laparoscopic, reutilizabil (4 buc)
Comutator de picior tip pedală,
tăiere/coagulare, lungimea firului de
conectare minim 3m (1 buc) Cablu de
alimentare 220V, lungimea minim 4 m (1
buc) Cablu pentru egalizare de potențial,
lungime a firului minim 4m (1 buc) Troliu
cu 4 roți, 2 frâne, pentru transportarea
dispozitivului (1 buc) Notă: Accesoriile
trebuie să fie produse de același
producător ca și dispozitivul. Cerințe de
certificare: * Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO 13485, IEC
60601 valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Declarație de la Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament și
accesorii nu mai mic de 24 luni din
momentul instalării/darii în exploatare a
bunului. *Instalare de către participantul
câștigător *Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare – obligatoriu.
Documente confirmative: *Manual de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza). *Manual de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat.

2 Camera video pentru videoprocesor
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2.1 33100000-1 Camera video pentru videoprocesor Bucată 1.00 Camera video pentru videoprocesor
destinată interventiilor chirurgicale
laparoscopice Anul de producere: 2018
Ajustare focus Da Rezolutie 720 pixeli
Conector Nr.Pini 19 Tip Male Diametru
15 mm Firul de conectare Lungime 3 m
Garantie: Minim 24 luni Compatibilitate:
Videoprocesor Aesculap CCD-Camera
Rev.: PV 180 Accesorii: Laparoscop 30
grade, diametru 10mm, lungime 300mm,
compatibilitate rezoluție HD, autoclavabil,
compatibil cu fir fibrooptic Aesculap
G3523 și camera video propusă de către
ofertant. 1 buc Cerințe de certificare: *
Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485, IEC
60601 valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Declarație de la Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament și
accesorii nu mai mic de 24 luni din
momentul instalării/darii în exploatare a
bunului. *Instalare de către participantul
câștigător *Asigurarea cu piese de schimb
și consumabile, asistenta tehnica la
necesitate pe o perioada de ≥ 8 ani.
*Training pentru utilizatori la instalare și
la solicitare – obligatoriu. Documente
confirmative: *Manual de service în una
din limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare cu
prezentarea traducerii la momentul livrării
în limba de stat.

3 Centrifugă de laborator 48/12
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3.1 33100000-1 Centrifugă de laborator 48/12 Bucată 2.00 Anul de producere: 2018 Capacitate: rotor
inclus pentru 48-60 eprubete de 10-12 ml
Tip rotor: Basculant RPM: setabil, 1000-
6000 rpm RCF: setabil Abaterea maximă
de la viteza setată: 5% Pasul de
incrementare viteză: 10 rpm Durata ciclu:
0-20 min Pasul de incrementare timp de
lucru: 10 s Afișare: Viteza setată, viteza
actuală, timp setat, timp rămas Tip
interfață: Display LCD Alimentare: 210-
230 V 50/60 HZ Tip motor: fără perii
Termen mediu de viață: min 10 ani
Temperatura mediului ambiant la
exploatare: 10-40 C Cerințe de certificare:
* Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485, IEC
60601 valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Declarație de la Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament și
accesorii nu mai mic de 36 luni din
momentul instalării/darii în exploatare a
bunului. *Instalare de către participantul
câștigător *Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare – obligatoriu.
Documente confirmative: *Manual de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza). *Manual de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat.

4 Centrifugă de laborator 48/15
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4.1 33100000-1 Centrifugă de laborator 48/15 Bucată 1.00 Anul de producere: 2018 Capacitate: rotor
inclus pentru 24-48 eprubete de 15 ml Tip
rotor: Basculant RPM: setabil, 1000-6000
rpm RCF: setabil Abaterea maximă de la
viteza setată: 5% Pasul de incrementare
viteză: 10 rpm Durata ciclu: 0-20 min
Pasul de incrementare timp de lucru: 10 s
Afișare: Viteza setată, viteza actuală, timp
setat, timp rămas Tip interfață: Display
LCD Alimentare: 210-230 V 50/60 HZ
Tip motor: fără perii Termen mediu de
viață: min 10 ani Temperatura mediului
ambiant la exploatare: 10-40 C Cerințe de
certificare: * Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO 13485, IEC
60601 valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Declarație de la Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament și
accesorii nu mai mic de 36 luni din
momentul instalării/darii în exploatare a
bunului. *Instalare de către participantul
câștigător *Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare – obligatoriu.
Documente confirmative: *Manual de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza). *Manual de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat

5 Termostat de laborator 60 l
5.1 33100000-1 Termostat de laborator 60 l Bucată 1.00 Anul de producere: 2018 Volum util: 50-

60 L Construcție interioară: oțel inox
Diapazon temperaturi menținute: 5-65 C
Precizie: ≤0,5 C Abaterea maximă de la
temperature setată: ≤1 C Pasul de
incrementare temperatură: 0,1 C Timpul
minim de lucru neîntrerupt: 300 ore
Timpul de intrare în regimul de lucru: max
60 minute Tip afișare: Digital Afișare:
Temperatura setată, temperatura actuală
Alimentare: 210-230 V 50/60 Hz Termen
mediu de viață: min 10 ani Temperatura
mediului ambiant la exploatare: 10-40 C
Cerințe de certificare: * Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie
confirmată prin semnatura și ștampila
Participantului. * Declarație de la Ofertant
– confirmată prin semnatura și ștampila, în
care să certifice termenul de garanție
pentru echipament și accesorii nu mai mic
de 36 luni din momentul instalării/darii în
exploatare a bunului. *Instalare de către
participantul câștigător *Training pentru
utilizatori la instalare și la solicitare –
obligatoriu. Documente confirmative:
*Manual de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat

6 Termostat de laborator 80 l
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6.1 33100000-1 Termostat de laborator 80 l Bucată 3.00 Termostat de laborator 80 l: Anul de
producere: 2018 Volum util: 80-100 L
Construcție interioară: oțel inox Diapazon
temperaturi menținute: 20-60 C Precizie:
≤0,5 C Abaterea maximă de la
temperature setată: ≤1 C Pasul de
incrementare temperatură: 0,1 C Timpul
minim de lucru neîntrerupt: 300 ore
Timpul de intrare în regimul de lucru: max
60 minute Tip afișare: Digital Afișare:
Temperatura setată, temperatura actuală
Alimentare: 210-230 V 50/60 HZ Termen
mediu de viață: min 10 ani Temperatura
mediului ambiant la exploatare: 10-40 C
Cerințe de certificare: * Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie
confirmată prin semnatura și ștampila
Participantului. * Certificat CE sau
declarație de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Declarație de la Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament și
accesorii nu mai mic de 36 luni din
momentul instalării/darii în exploatare a
bunului. *Instalare de către participantul
câștigător *Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare – obligatoriu.
Documente confirmative: *Manual de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza). *Manual de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat

7 Termostat de laborator 160 l
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7.1 33100000-1 Termostat de laborator 160 l Bucată 1.00 Anul de producere: 2018 Volum util: 150-
200 L Construcție interioară: oțel inox
Diapazon temperaturi menținute: 20-60 C
Precizie: ≤0,5 C Abaterea maximă de la
temperature setată: ≤1 C Pasul de
incrementare temperatură: 0,1 C Timpul
minim de lucru neîntrerupt: 300 ore
Timpul de intrare în regimul de lucru: max
120 minute Tip afișare: Digital Afișare:
Temperatura setată, temperatura actuală
Alimentare: 210-230 V 50/60 HZ Termen
mediu de viață: min 10 ani Temperatura
mediului ambiant la exploatare: 10-40 C
Cerințe de certificare: * Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie
confirmată prin semnatura și ștampila
Participantului. * Certificat CE sau
declarație de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Declarație de la Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament și
accesorii nu mai mic de 36 luni din
momentul instalării/darii în exploatare a
bunului. *Instalare de către participantul
câștigător *Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare – obligatoriu.
Documente confirmative: *Manual de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza). *Manual de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat

8 Inactivator ser sanguin
8.1 33100000-1 Inactivator ser sanguin Bucată 1.00 Dispozitiv pentru coagulare si inactivare a

serului sangvin Anul de producere: 2018
Temperatura camerei de lucru: 50-90 ºC
Abaterea maxima de la temperature setata:
≤0.5 ºC Timpul de incalzire a camerei de
lucru până la temperatura setata: ≤60 min
Capacitatea camerei de lucru: ≥250
eprubete de 16 mm Tensiune alimentare:
210-230 V/ 50 Hz Cerințe de certificare: *
Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485, IEC
60601 valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Declarație de la Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament și
accesorii nu mai mic de 24 luni din
momentul instalării/darii în exploatare a
bunului. *Instalare de către participantul
câștigător *Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare – obligatoriu.
Documente confirmative: *Manual de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza). *Manual de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat.

9 Fotocolorimetru
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9.1 33100000-1 Fotocolorimetru Bucată 4.00 Anul de producere: 2018 Metoda de
analiză: fotometrică Tip investigații:
clinice Sursă lumină: LED sau halogen
Spectru: 405-700 nm Monocromator:
rețea de difracție Factor de transmisie(T):
0-110% Densitate optică(A): 0-3 Eroare
măsurare factor de transmisie: ≤0,5 %
Precizie lungime de undă setată: ≤2nm,
coeficient de variație: ≤1 nm Precizie
detecție densitate optică: ≤1% Nr. lungimi
de undă de lucru: min 6 Lungime de lucru
cuvete, mm: 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50 Afișare:
Ecran LCD Posibilitate transfer date la PC
și imprimantă, interfață USB Limba
interfeței cu utilizatorul: Română, rusă sau
engleză Memorie internă: ≥50 rezultate,
curbe Accesorii în set: set cuvete, fixator
cuvete, filtre de verificare, lampă de
rezervă (2 buc) Tensiune alimentare: 210-
230 V/ 50 Hz Cerințe de certificare: *
Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485, IEC
60601 valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Declarație de la Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament și
accesorii nu mai mic de 24 luni din
momentul instalării/darii în exploatare a
bunului. *Instalare de către participantul
câștigător *Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare – obligatoriu.
Documente confirmative: *Manual de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza).

10 Linia ELISA
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10.1 33100000-1 Linia ELISA Set 1.00 Linia ELISA: Anul de producere: 2018
Tensiune alimentare: 210-230 V/ 50Hz
Limba interfeței cu utilizatorul: Română,
rusă sau engleză Cititor microplăci
ELISA: Mod de detecție: Absorbție
Diapazon lungimi de undă: 405-700 nm
Min 6 lungimi de undă de lucru Precizie:
Coeficient de variație <1% Sursă de
lumină: LED Opțiuni: Calibrare și
memorare a metodelor Centrare și
poziționare pentru orice tip de microplăci
ELISA Calculator cu soft pentru
prelucrare și stocare a rezultatelor și
curbelor de calibrare Metode: Măsurarea
densității optice: Absorbance Mode
Măsurarea concentrației după un singur
standard: Calibrator mode Interpretare
negativ, pozitiv, echivoc: Cut-off mode
Măsurare concentrație după curbe de
calibrare ( 7 calibratori): punct cu punct,
regresiv, asimilare. Accesorii: Calculator
cu soft pentru prelucrare și stocare a
rezultatelor și curbelor de calibrare
Spălător automat pentru microplăci
ELISA: Tip plăci: cu 96 godiuri inclusiv
plăci cu strip-uri. Volum spălare: 50-1000
uL Volum dispensare: 50-400 uL Volum
residuu: <2 uL Precizie: Coeficient de
variație <5% la 300 uL Opțiuni: Spălare
pentru rânduri de 8 sau 12 godiuri
Detectare fund godiu automat Capacitate
memorare protocoale definite de utilizator
Posibilitate setare număr de rânduri
înainte de fiecare utilizare Monitorizare
lichide: automat Accesorii: Set butelii
pentru lichide Set consumabile pentru 1
an. Incubator agitator pentru microplăci
ELISA: Capacitate: 4 plăci ELISA x 96
godiuri Diapazon temperaturi: 25-60 C
Stabilitate: +/- 0,1 C Tip agitare:
orizontală Viteză agitare: 250-1200 rpm
Diapazon timer: 5S – 72H Mod de setare:
electronic Capacitate memorare
protocoale definite de utilizator
Posibilitate de a deconecta opțiunea de
agitare. Dispozitivul sa posede capac
netransparent,opac. Cerințe de certificare:
* Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485, IEC
60601 valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Declarație de la Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament și
accesorii nu mai mic de 24 luni din
momentul instalării/darii în exploatare a
bunului. *Instalare de către participantul
câștigător *Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare – obligatoriu.
Documente confirmative: *Manual de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza). *Manual de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat
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11 Agitator
11.1 33100000-1 Agitator Bucată 1.00 An de producere: 2018 Control: electronic

Afișare: digitală Moduri de lucru:
continuu, cu timp setat. Tip agitare:
orbitală, orbită: 20 mm Viteză agitare: 50-
100 rpm Diapazon timer: 60S – 90H
Dimensiuni platformă, mm: 230x230 –
300x300 Tip platformă: plată, pentru
agitare plăci. Precizie: ≤5% Capacitate: 0-
2 kg Tensiune alimentare: 210 -
230V/50Hz Cerințe de certificare: *
Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485, IEC
60601 valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Declarație de la Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament și
accesorii nu mai mic de 24 luni din
momentul instalării/darii în exploatare a
bunului. *Instalare de către participantul
câștigător *Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare – obligatoriu.
Documente confirmative: *Manual de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza). *Manual de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat

12 Microscop de laborator binocular
12.1 33100000-1 Microscop de laborator binocular Bucată 5.00 Anul de producere: 2018 Tip: Binocular

Magnificare: x40-x1000 Turelă rotativă:
cu >3 poziții (nr. obiective: ≥4) Oculari:
x10 Obiective acromatice incluse: x10,
x20, x40, x100 Material lentile obiective:
sticlă Sursă iluminare: LED 3000-4000K
Distanță interpupilară: 55-75 mm
Compensare dioptrică: 5 mm Cap
binocular: Tip Siedentopf, înclinație 30°,
rotire 360° Condensor: Tip Abbe, ajustare
inaltime si diafragma iris Platforma: reglaj
XYZ Reglare intensitate luminoasă: Da
Tensiune alimentare: 220V/50Hz Cerințe
de certificare: * Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485,
IEC 60601 valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Declarație de la Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament și
accesorii nu mai mic de 24 luni din
momentul instalării/darii în exploatare a
bunului. *Instalare de către participantul
câștigător *Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare – obligatoriu.
Documente confirmative: *Manual de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza). *Manual de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat.
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13 Troliu endoscopic ( 1 videoduodenoscop,
1 videogastroscop diagnostic, 1
videogastroscop terapeutic )

13.1 33100000-1 Troliu endoscopic ( 1 videoduodenoscop, 1
videogastroscop diagnostic, 1
videogastroscop terapeutic )

Set 1.00 Troliu endoscopic Troliu endoscopic
compatibil cu endoscoapele GIF-Q40,
GIF-XQ40, GIF-1T145, JF-T30, produse
de Olympus aflate deja în dotare
Specificații Anul de producere: 2018
Videoprocesor - 1 buc 1. Procesor imagine
de inalta definiție (HDTV) ; 2. Permite
investigarea endoscopică cu tehnologia de
bandă ingustă de culoare, care are rolul de
a evidenția capilarele și structurile de pe
suprafata mucoasei, ceea ce duce la o mai
bună delimitare a leziunilor de la nivelul
mucoasei; 3. Ieșire pentru semnal digital:
HD-SDI SD-SDI, DVI-D(WUXGA,
1080p or SXGA), posibilitatea de
selectare a ieșirilor; 4. Ieșire pentru
semnal analog: HDTV 1080/50I: PAL,
VBS composite(576/50I: PAL), Y/C și
RGB; 5. Posibilitatea de selectare a
funcției FARA FUM; 6. Memorie exțerna,
conectare USB; 7. Posibilitatea de
întărirea contururilor de structură pe
minim 3 nivele; 8. Iris automat; 9.
Reglarea tonurilor de culoare ≥ 8 pași; 10.
Posibilitatea de etalonare automată de alb;
11. Posibilitatea de upscale automat de la
imagine SD la High Definition; 12.
Automatic gain control (AGC); 13.
Reglarea contrastul minim 3 moduri
(Normal, Inalt și Scazut); 14. Posibilitatea
de schimbare a marimii imaginii
endoscopice; 15. Posibilitatea de inghetare
a imaginii endoscopice pe ecran; 16.
Posibilitate de afișare picture-in-picture;
17. Posibilitatea de alegere a funcțiilor
variabile pentru butoanele endoscoapelor;
18. Posibilitatea de recunoaștere a datelor
de identificrea ale endoscopului; 19.
Afişarea datelor pacientului; 20.
Înregistrare a datelor pentru minim 40 de
pacienți 21. Tastatura pentru introducerea
datelor. Sursă de lumină - 1 buc 1.
Neintegrată cu videoprocesorul; 2. Lampa
de examinare ≥ 300 W xenon, fara
OZON; 3. Timp de viață a lampii ≥ 500
ore; 4. Cu lampa de rezerva ≥ 300 W si
indicator in cazul lipsei lampii de rezerva;
5. Echipata cu filtrele necesare tehnologiei
de bandă ingustș de culoare 6. Control
automat al intensității luminoase; 7.
Control automat al stralucirii în minim 17
trepte; 8. Pompa de aer integrată cu
minimum 4 trepte; 9. Borcan de apa
autoclavabil. Videoduodenoscop HDTV -
1 buc 1. Cu CCD compatibil HDTV (High
Definition TV); 2. Câmp de vedere ≥
100°; 3. Direcția de vedere laterală retro 5
grade; 4. Permite investigarea endoscopică
cu tehnologia de banda ingusta de culoare,
care are rolul de a evidenția capilarele și
structurile de pe suprafața mucoasei, ceea
ce duce la o mai buna delimitarea a
leziunilor de la nivelul mucoasei 5.
Adâncimea câmpului vizual interval: ≥ 5-
60 mm 6. Distanța minim vizibilă: 10,0
mm 7. Capacitate de flexiune : sus ≥
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120°,jos ≥ 90°, dreapta ≥ 110°, stânga ≥
90°; 8. Mânerul de comanda prevăzut cu ≥
4 butoane cu functii variabile; 9. Canal
instrumentar ≥ 4,2 mm; 10. Elevator
pentru instrumente; 11. Mecanism de
blocare al guidewire; 12. Diametru
exterior al tubului de inserție ≤ 13,7 mm;
13. Afișează pe ecran a datelor de
identificare ale endoscopului; 14.
Lungimea de lucru (minim): 1200 mm.
Videogastroscop terapeutic HDTV - 1 buc
1. Cu CCD compatibil HDTV (High
Definition TV) 2. Câmp de vedere ≥ 140°
3. Permite investigarea endoscopică cu
tehnologia de bandă îngusta de culoare,
care are rolul de a evidenția capilarele și
structurile de pe suprafața mucoasei, ceea
ce duce la o mai bună delimitare a
leziunilor de la nivelul mucoasei; 4.
Adâncimea câmpului vizual (diapazonul
minim): 2-100 mm; 5. Capacitate de
flexiune : sus ≥ 210°, jos ≥ 90°, dreapta ≥
100°, stânga ≥ 100°; 6. Mânerul de
comandă prevazut cu minim 5 butoane cu
funcții variabile; 7. Canal instrumentar ≥
3,7mm și ≤6,0 mm ; 8. Cu canal
suplimentar de apa prin care se poate
pompa apa în jet pentru a permite
curațarea adițională a zonei de observare;
9. Diametru exterior al tubului de inserție
≤ 12,9 mm; 10. Să stocheze datele de
identificarea și afiseaza pe ecran; 11.
Lungimea de lucru (minim): 1000 mm
13.Cu conector la sursa de lumina care nu
necesită capac de etanșare a contactelor
electrice pentru a putea fi imersat in apa,
evitându-se astfel defecțiunile datorate
patrunderii apei în interiorul endoscopului
prin imersarea lui fara capacul de etansare.
Videogastroscop HDTV - 2 buc 1. Cu
CCD compatibil HDTV (High Definition
TV); 2. Câmp de vedere 140°; 3. Permite
investigarea endoscopica cu tehnologia de
bandă ingustă de culoare, care are rolul de
a evidenția capilarele și structurile de pe
suprafata mucoasei, ceea ce duce la o mai
bună delimitare a leziunilor de la nivelul
mucoasei; 4. Adâncimea campului vizual
(diapazonul minim): 2-100 mm; 5.
Distanța minim vizibilă: 3,0 mm; 6.
Capacitate de flexiune: sus ≥210°, jos
≥90°, dreapta ≥100°, stânga ≥100°; 7.
Manerul de comanda prevazut cu minim 5
butoane cu functii variabile; 8. Canal
instrumentar ≥ 2,8 mm; 9. Cu canal
suplimentar de apa prin care se poate
pompa apa în jet pentru a permite
curațarea adiționala a zonei de observare;
10. Diametru exterior tubului de inserție ≤
9,2 mm; 11. Cipul endoscopului să
stocheze datele de identificarea ale
endoscopului care se afișeaza pe ecran;
12. Lungimea de lucru ≥1000 mm; 13. Cu
conector la sursă de lumina care nu
necesită capac de etanșare a contactelor
electrice pentru a putea fi imersat in apa,
evitandu-se astfel defecțiunile pătrunderii
apei in interiorul endoscopului. Monitor
medical LCD - 2 buc 1. Pentru



26.06.2018 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 13/38

vizualizarea de imagini endoscopice ≥
26”; 2. Compatibil full HD; 3. Rezoluție
minima: 1920 X 1200 pixel; 4. Contrast
minim: 1000:1; 5. Aspect ratio: 16:10; 6.
Numarul de culori ≥ 16,8 milioane; 7.
Intrare si iesire semnal variabila: HD/SD
SDI, Analog RGB+EXT-Sync/YPBPR cu
conector BNC, Y/C 4-pin mini-DIN,
VIDEO cu conector BNC, DVI-D; 8.
Unghi de vedere minim 178º (Orizontal &
Vertical); 9. Afișarea PIP (Picture-In-
Picture) și POP (Picture-Out-Picture) cu
ajustarea separată a fiecărei imagini; 10.
Afișarea imaginii rotite cu 180º sau a
imaginii în oglindă. Pompa de irigare a
endoscopului - 1 buc 1. Dimensiun
maxime: 200mm x 173mm x 385mm 2.
Greutatea maximă fără containerul de apa
4kg. 3. Rata fluxului de apa pentru Canal
Instrumentar ≤750ml/min; 4. Rata fluxului
de apa pentru Canal Auxiliar ≤230ml/min;
5. Pedală pentru controlul pornirii; 6.
Containerul de apa: nu mai mic de 2L; 7.
Adaptor pentru canalul de biopsie, ce
permite simultan folosirea instrumentului
si irigarea prin canalul instrumentar; 8.
Controlul si Excluderea suprapresurizarii
in momentul folosirii la edoscoapele
existente in institutie; 9. Securitatea
conform: EN/UL/IEC60601-1. Aspirator -
1 buc 1. Cu borcan de minim 1L
autoclavabil; 2. Cu filtru microbacterian ,
≥ 5 filtre de rezerva; 3. Automat; Troleu -
1 buc 1. Compatibil cu echipamentul
cerut; 2. Cu brațe articulate pentru fixarea
monitoarelor LCD; 3. Cu suport culisant
pentru tastaura; 4. Cu suport pentru 2
endoscoape; 5. Prevazut cu roti blocabile.
Consumabile: a) Papilotom canular – 10
buc; b) Papilotom punctional – 10 buc; c)
Proteze biliare – 50 buc; d) Lampă pentru
sursa de lumină – 2 buc. Conditie
obligatorie: Componentele incluse in set
necesita in mod obligatoriu, indicarea
individuala a codului de referinta
(confirmat catalog, anul de plasare pe
piata a modelului) pretul, termenul de
garantie si termenul estimativ de
mentenanta asigurat de catre producator.
Cerințe de certificare: * Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie
confirmată prin semnatura și ștampila
Participantului. * Certificat CE sau
declarație de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Declarație de la Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament și
accesorii nu mai mic de 24 luni din
momentul instalării/darii în exploatare a
bunului. *Instalare de către participantul
câștigător *Asigurarea cu piese de schimb
și consumabile, asistenta tehnica la
necesitate pe o perioada de ≥ 8 ani.
*Training pentru utilizatori la instalare și
la solicitare – obligatoriu. Documente
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confirmative: *Manual de service în una
din limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare cu
prezentarea traducerii la momentul livrării
în limba de stat.

14 Troliu endoscopic ( 1 videogastroscop
diagnostic, 1 videogastroscop terapeutic)

14.1 33100000-1 Troliu endoscopic ( 1 videogastroscop
diagnostic, 1 videogastroscop terapeutic)

Set 1.00 Troliu endoscopic Troliu endoscopic
compatibil cu Vidioprocesorul
SYStem2500 și duadenoscopul ED-
530XT produse de Fujinon aflate deja în
dotare Specificații Anul de producere:
2018 Sursă de lumină - 1 buc 1.
Neintegrată cu videoprocesorul; 2. Lampa
de examinare ≥ 300 W xenon, fara
OZON; 3. Timp de viață a lampii ≥ 500
ore; 4. Cu lampa de rezerva ≥ 300 W si
indicator in cazul lipsei lampii de rezerva;
5. Echipata cu filtrele necesare tehnologiei
de bandă ingustș de culoare 6. Control
automat al intensității luminoase; 7.
Control automat al stralucirii în minim 17
trepte; 8. Pompa de aer integrată cu
minimum 4 trepte; 9. Borcan de apa
autoclavabil. Videogastroscop terapeutic
HDTV - 1 buc 1. Cu CCD compatibil
HDTV (High Definition TV) 2. Câmp de
vedere ≥ 140° 3. Permite investigarea
endoscopică cu tehnologia de bandă
îngusta de culoare, care are rolul de a
evidenția capilarele și structurile de pe
suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai
bună delimitare a leziunilor de la nivelul
mucoasei; 4. Adâncimea câmpului vizual
(diapazonul minim): 2-100 mm; 5.
Capacitate de flexiune : sus ≥ 210°, jos ≥
90°, dreapta ≥ 100°, stânga ≥ 100°; 6.
Mânerul de comandă prevazut cu minim 5
butoane cu funcții variabile; 7. Canal
instrumentar 3,7 mm; 8. Cu canal
suplimentar de apa prin care se poate
pompa apa în jet pentru a permite
curațarea adițională a zonei de observare;
9. Diametru exterior al tubului de inserție
≤ 10,9 mm; 10. Să stocheze datele de
identificarea și afiseaza pe ecran; 11.
Lungimea de lucru (minim): 1000 mm
12.Cu conector la sursa de lumina care nu
necesită capac de etanșare a contactelor
electrice pentru a putea fi imersat in apa,
evitându-se astfel defecțiunile datorate
patrunderii apei în interiorul endoscopului
prin imersarea lui fara capacul de etansare.
Videogastroscop HDTV - 2 buc 1. Cu
CCD compatibil HDTV (High Definition
TV); 2. Câmp de vedere 140°; 3. Permite
investigarea endoscopica cu tehnologia de
bandă ingustă de culoare, care are rolul de
a evidenția capilarele și structurile de pe
suprafata mucoasei, ceea ce duce la o mai
bună delimitare a leziunilor de la nivelul
mucoasei; 4. Adâncimea campului vizual
(diapazonul minim): 2-100 mm; 5.
Distanța minim vizibilă: 3,0 mm; 6.
Capacitate de flexiune: sus ≥210°, jos
≥90°, dreapta ≥100°, stânga ≥100°; 7.
Manerul de comanda prevazut cu minim 5
butoane cu functii variabile; 8. Canal
instrumentar 2,8 mm; 9. Cu canal
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suplimentar de apa prin care se poate
pompa apa în jet pentru a permite
curațarea adiționala a zonei de observare;
10. Diametru exterior tubului de inserție ≤
9,2 mm; 11. Cipul endoscopului să
stocheze datele de identificarea ale
endoscopului care se afișeaza pe ecran;
12. Lungimea de lucru ≥1000 mm; 13. Cu
conector la sursă de lumina care nu
necesită capac de etanșare a contactelor
electrice pentru a putea fi imersat in apa,
evitandu-se astfel defecțiunile pătrunderii
apei in interiorul endoscopului. Monitor
medical LCD - 2 buc 1. Pentru
vizualizarea de imagini endoscopice ≥
26”; 2. Compatibil full HD; 3. Rezoluție
minima: 1920 X 1200 pixel; 4. Contrast
minim: 1000:1; 5. Aspect ratio: 16:10; 6.
Numarul de culori ≥ 16,8 milioane; 7.
Intrare si iesire semnal variabila: HD/SD
SDI, Analog RGB+EXT-Sync/YPBPR cu
conector BNC, Y/C 4-pin mini-DIN,
VIDEO cu conector BNC, DVI-D; 8.
Unghi de vedere minim 178º (Orizontal &
Vertical); 9. Afișarea PIP (Picture-In-
Picture) și POP (Picture-Out-Picture) cu
ajustarea separată a fiecărei imagini; 10.
Afișarea imaginii rotite cu 180º sau a
imaginii în oglindă. Pompa de irigare a
endoscopului - 1 buc 1. Dimensiun
maxime: 200mm x 173mm x 385mm 2. 2.
Greutatea maximă fără containerul de apa
4kg. 3. 3. Rata fluxului de apa pentru
Canal Instrumentar ≤750ml/min; 4. Rata
fluxului de apa pentru Canal Auxiliar
≤230ml/min; 5. Pedală pentru controlul
pornirii; 6. Containerul de apa: nu mai mic
de 2L; 7. Adaptor pentru canalul de
biopsie, ce permite simultan folosirea
instrumentului si irigarea prin canalul
instrumentar; 8. Controlul si Excluderea
suprapresurizarii in momentul folosirii la
edoscoapele existente in institutie; 9.
Securitatea conform: EN/UL/IEC60601-1.
1 Aspirator - 1 buc 1. Cu borcan de minim
1L autoclavabil; 2. Cu filtru
microbacterian , ≥ 5 filtre de rezerva; 3.
Automat; 1 Toroleu 1. Compatibil cu
echipamentul cerut; 2. Cu brațe articulate
pentru fixarea monitoarelor LCD; 3. Cu
suport culisant pentru tastaura; 4. Cu
suport pentru 2 endoscoape; 5. Prevazut
cu roti blocabile. Consumabile: a)
Papilotom canular – 10 buc; b) Papilotom
punctional – 10 buc; c) Proteze biliare –
50 buc; d) Lampă pentru sursa de lumină
– 2 buc. Conditie obligatorie:
Componentele incluse in set necesita in
mod obligatoriu, indicarea individuala a
codului de referinta (confirmat catalog,
anul de plasare pe piata a modelului)
pretul, termenul de garantie si termenul
estimativ de mentenanta asigurat de catre
producator. Cerințe de certificare: *
Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485, IEC
60601 valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Certificat CE sau declarație de
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conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Declarație de la Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament și
accesorii nu mai mic de 24 luni din
momentul instalării/darii în exploatare a
bunului. *Instalare de către participantul
câștigător *Asigurarea cu piese de schimb
și consumabile, asistenta tehnica la
necesitate pe o perioada de ≥ 8 ani.
*Training pentru utilizatori la instalare și
la solicitare – obligatoriu. Documente
confirmative: *Manual de service în una
din limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare cu
prezentarea traducerii la momentul livrării
în limba de stat.

15 Stație gastrointestinală
electrochirurgicală de frecvență înaltă cu
electro- și argo-plazmă-coagulare într-un
singur dispozitiv
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15.1 33100000-1 Stație gastrointestinală electrochirurgicală
de frecvență înaltă cu electro- și argo-
plazmă-coagulare într-un singur dispozitiv

Set 1.00 Stație gastrointestinală electrochirurgicală
de frecvență înaltă cu electro- și argo-
plazmă-coagulare într-un singur dispozitiv
compatibil cu accesoriile endoscopice
pentru Olympus, Fujinon și Karl Storz
aflate deja în dotarea SCR “T. Moșneaga”
Specificațiile: Anul de producere: 2018
Generator DA Frecventa 350 kHz Putere
controlata pri-n soft 1. automatic power
dosage 2. sistem Power Peak Regimuri de
lucru 1. Monopolar, 2. Bipolar Regimuri
de lucru Taiere (Puterea maxima ≥200Wt
pentru 500 Om) 1. “AutoCut” 2. “Bipolar
Cut” 3. “EndoCut” 4. “PrecizeCut” 5.
“DryCut” 6. “ArgonCut/Coag” Coagulare
(Puterea maxima ≥120W) 1. “Soft Coag”
2. “Swift Coag” 3. “Forced Coag” 4.
“Bipolar Soft Coag” 5. “Bipolar Forced
Coag” 6. “Argon Plazma Coag” 7. Precize
APC 8. Pulsed APC 9. Forced APC.
Functii 1. “FocusView”; 2. “PreView”; 3.
“ReMode”; 4. “AutoStart”; 5. “AutoStop”
Sistem de sigurantă pentru electrodul
neutru DA Limbajul softului de operare 1.
Romana sau Rusa 2. Engleza Regimuri de
lucru 1.Electrochirurgical DA 2.Argon-
plazma DA Cos accesorii DA Pompă de
aspirare fum DA Pompă de irigare DA
Troliu Prevazut cu roti blocabile.
Accesorii Set endoscopic compatibil cu
dispozitivile din dotare (Olympus, Fujinon
și Karl Storz ) de 2.8 mm, 3.7 mm, 4.2
mm. Conditie obligatorie: Componentele
incluse in set necesita in mod obligatoriu,
indicarea individuala a codului de
referinta (confirmat catalog, anul de
plasare pe piata a modelului) pretul,
termenul de garantie si termenul estimativ
de mentenanta asigurat de catre
producator. * Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului. * Certificat CE
sau declarație de conformitate CE cu
anexele corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copieconfirmată
prin semnatura și ștampila Participantului.
* Declarație de la Ofertant – confirmată
prin semnatura și ștampila, în care să
certifice termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic de 24
luni din momentul instalării/darii în
exploatare a bunului și deservire
postgaranție ≥ 5 ani; Piese de schimb și
consumabile pe perioada ≥ 8 ani .
*Training pentru utilizatori la instalare și
la solicitare – obligatoriu. Documente
confirmative: *Manual de service în una
din limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare cu
prezentarea traducerii la momentul livrării
în limba de stat.

16 Ultrasonograf General, OB/GYN
performanţă înaltă (EXPERT)

16.1 33100000-1 Ultrasonograf General, OB/GYN
performanţă înaltă (EXPERT)

Bucată 2.00 Ultrasonograf General, OB/GYN
performanţă înaltă (EXPERT) Anul de
producere: 2018 APLICAŢII CLINICE
General, , OB/GYN PROBE PORTURI
ACTIVE 4 PROBE PORTURI CW 1
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NIVELE DE GRI ≥256 GAMA
DINAMICĂ ≥250dB PREPROCESARE,
Canale fizice ≥ 512 ADINCIME DE
SCANARE ≥ 49 cm DIAPAZON
FRECVENTA 1-23 Mhz
TRADUCTOARELE ACCEPTATE DE
SISTEM Lineare matriciale, convexe
matriciale, TEE 2D/4D matriciale , intra-
operationale, Sectoriale matriciale,
volumetrice matrciale 4D, CW pencil,
MULTIFRECVENTA TRADUCTOARE
≥ 8 PREPROCESARE, Canale fizice ≥
512 POSTPROCESARE DA IMAGINE
MODURI M-mod DA M-mod şi 2-D DA
Armonici Tisulare DA Armonici Tisulare
diferentiale DA M-mode anatomic DA M-
Mode color DA DOPPLER Tip CW, PW,
CFM, TVI Masurari automatizate DA
Calcule automate DA Power Doppler DA
Duplex DA Triplex DA
FUNCŢIONALITĂŢI Ajustare frecventa
DA Diapazon dinamic reglabil DA
Focalizare pe imagine vertical/orizontal 1-
5 zone Ajustare mape de culori ≥ 9
Selectare automata a sondei la aplicarea
presetului DA Reglare GAIN DA
Reglarea semnalului acustic DA
Măsurători in timp real si in freeze DA
Elastografie in timp real DA Elastografie
prin Shear wave DA PAN/ZOOM imagine
în timp real DA imagine îngheţată DA
STOCARE IMAGINI Capacitate HDD ≥
500GB SSD Memorie CINE ≥ 950MB
CD/DVD DA USB 3.0, 2.0 DA
PACHETE DE ANALIZĂ General DA
Vascular DA Cardiac DA OB/GYN DA
DICOM 3.0 DA APLICATII
(OPTIONALE) Speakle tracking DA 3D-
Speakle tracking DA Stress-Echo DA
Fuzionare cu Tomografia Computerizata
DA Fuzionare cu MRI DA Vizualizare
micro –vasculara cu flux redus DA
Vizualizare microcalcinate DA Functia
STIC DA TRADUCTOARE TIP , MHz 1
Linear, Mhz (Matrix) 5 – 13 2 Convex,
Mhz (Matrix) 1-6 3 Convex, Mhz (Matrix)
1-6 MONITOR FULL HD ≥ 23” PANEL
DE CONTROL TOUCH ≥ 12”
BUTOANE CONSOLA Configurabile
TASTATURA DIGITALA DA BRAȚ
ARTICULAT flexibil Posibilitatea
efectuării Up Grade DA ACCESORII
UPS (INTEGRAT SAU SEPARAT)
backup time ≥ 10 min. Sistem de
ecoghidare pentru transducerul convexă 1
set CABLU ECG 3 electrozi B/W printer
incorporat DVD/CD RW incroporat GEL
USG 1 litru 10 buc Hirtie USG 10 buc
Conditie obligatorie: Componentele
incluse in set necesita in mod obligatoriu,
indicarea individuala a codului de
referinta (confirmat catalog, anul de
plasare pe piata a modelului) pretul,
termenul de garantie si termenul estimativ
de mentenanta asigurat de catre
producator. Cerințe de certificare: *
Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485, valabil,
copie confirmată prin semnatura și
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ștampila Participantului. * Certificat CE
sau declarație de conformitate CE cu
anexele corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copieconfirmată
prin semnatura și ștampila Participantului.
* Declarație de la Ofertant – confirmată
prin semnatura și ștampila, în care să
certifice termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic de 36
luni din momentul instalării/darii în
exploatare a bunului. Asigurarea cu piese
si accesorii de la producator pentru o
perioada de minim cinci ani. *Training
pentru utilizatori la instalare și la solicitare
– obligatoriu. Documente confirmative:
*Manual de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat

17 Sistem integrat morcelator
17.1 33100000-1 Sistem integrat morcelator Bucată 1.00 Sistem integrat morcelator, telescop,

pompă urologică, rezectoscoape, teci,
adaptoare si alte consumabile de unică
folosință pentru trusa endoscopică KARL
STORZ, Germania, aflat în dotarea
spitalului. Anul de producere: 2018 1.
Morcelator urologic (1 buc): 1. Sistemă de
motor cu modul comunication bus integrat
pentru procesare între utilajele integrate.
Pentru utilizre cu unitatea de mînă
DrillCut-X și lamă de morcelator specială.
2. Putere energie 100-120/230-240 VAC,
50/60 Hz. 3. Include Cord principal pentru
morcelator. 4. Cablu de integrare de
comunicare integrat, 100cm. 5.
Intrerupator cu 1 Pedală de 2 stagiuni,
mono. 6. Numar maxim de rotatii poate fi
presetat; 7. Performanta inalta consistenta
pe toata durata rotatiilor. 8.Reglarea
numărului de rotații procesate si controlate
cu cuplarea motorului (torque). 9.
Recunoasterea automată a piesei de mină.
10. Control integrat a conecțiunii cu
sistema de pompă. 11. Posibilitatea
integrării si conectării interne a utilajelor
medicale si informaționale. 2. Set de Piesa
de mina pentru morcelator: 1. Seiver
ergonomic pentru morcelator urologic,
ergonomicitate, mâner detașabil,
poziționare flexibilă, cuplare rapidă pentru
fixarea lamei, setare rapidă, motor
puternic, fără zgomot, canal de aspirație
central direc., Curațire igienicș usoarș în
mașina de spălat/curățit și/sau autoclavabil
la 134 grade C.; Maximum rotații per
minută: 40000. Lamă de la 500-5000 rpm;
(1 buc). 2. Mîner ajustabil pentru mânerul
șeiverului ergonomic a morcelatorului
urologic. (1 buc). 3. Adaptor de curățare,
pentru unitățile mână a șeiverului, cu
Luer- Lock robinet. (1 buc). 4. Lamă
pentru morcelator, directă, sterilizabilă,
fereastră de tăiere în formă de picătură,
tăiș dublu zimțat, fereastră exterioară
îndoită, fereastră interioară dublă
fenestrată și zimțată, diametru 4 mm,
lungime 40 cm, pentru utilizare cu piesa
manuală de găurit de tip Drill Cut X
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seiver. (1 buc). 5. Adaptor de curățire,
LUER-Lock, pentru curățarea lamei
interioare și exterioare a accesoriilor
seiverului (1 buc). 3. Telescoape, teci si
adaptoare pentru morcelator, sistem
urologic integrat. 1. Telescop de tip
Hopkins, 6 ° cu unghi larg, cu ocular
paralel, transmisie autoclavabila, cu fibra
optica incorporata cu canal de lucru, cu
conectare LUER-Lock pentru intrare, Cod
culoare de utilizare: verde-rosu incluzand:
2 x Căpăcele de etansare , lentile de safir
rezistente la defecte mecanice (1 buc). 2.
Telescop de tip Hopkins cu unghi drept de
înclinare de 6 °, cu ocular înclinat,
transmisie autoclavabilă, cu fibră optică
încorporată cu canal de lucru, cu conectare
LUER-Lock pentru intrare, cod culoare de
utilizare: verde-roșu, inclusiv: 2 x
Căpăcele de etanșare. Lentile de sapfir,
rezistente la defecte mecanice. (1 buc). 3.
Teaca Rezectoscopului, 26 Fr., coc oblic,
teacă interioară rotativă cu izolație
ceramică, blocare rapidă, cod de culoare
de utilizare: galben, constând din: Teaca
rezectoscopului, teacă interioară de
conectare a tubului Intra și Extra scurgerii
de intrare și ieșire. (1 buc). 4. Teaca
Rezectoscopului, 28 Fr., coc oblic, teacă
interioară rotativă cu izolație ceramică,
blocare rapidă, cod culoare de utilizare:
negru, format din: Teaca Rezectoscopului,
Tub intern de legătură interior pentru
manșon pentru scurgere de intrare și
ieșire. (1 buc). 5. Teaca Rezectoscopului,
26 Fr., oblic cioc, teacă interioară rotativă
cu izolație ceramică, cod culoare de
utilizre : galben, constând din: Teaca
Rezectoscopului, teaca interioara, 2 tuburi
de legătură pentru intrare și ieșire de
scurgere. (1 buc). 6. Teaca
Rezectoscopului, 28 Fr.,cusătură oblică,
teacă interioară rotativă cu izolație de
ceramică, cod culoare de utilizare: negru,
constând din: Teaca Rezectoscopului, tub
de legătură interior pentru teava de intrare
și ieșire(1 buc) 7. Adaptor pentru
telescoape de tip Hopkins 6 ° cu unghi
larg si Tecile Rezectoscopului 28 Fr (1
buc). 8. Adaptor pentru telescoape de tip
Hopkins 6 ° si Teaca Rezectoscopului 26
Fr (1 buc). 4. Pompă de aspirație
urologică: 1. Pompă de aspirație
urologică, (1 set): *Putere energetică: 100
- 240 VAC 50/60 Hz, integrat cu
comunicarea internă între utilaje,
compatibil cu soft RUI Release 45. *
Cablu de conectare lungime 100 cm. *Set
tubulatură de bază de singură folosință.
*Cablu de control. *Fluviu regulat.
*Presiune de irigare ajustabila 20-
200mmHg. * Aspiratie -100-1800ml/min
putere de aspiratie. *Putere de energie:
100-240 VAC 50/60Mhz. *Dimensiuni: nu
mai mare de 447x155x313mm. *Greutate
nu mai mult de 8,8kg. 2. Set de tuburi de
irigare de singură folosință, cu două ace
de puncție. Pentru utilizare cu pompa
aspirație urologică, 10 buc.. Sterile în
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ambalaj. (5 set) 3. Set de tuburi de
aspirație de o singură utilizare. Pentru
utilizare cu pompa de aspirație urologică,
10 buc.. Sterile în ambalaj. (5 set) 4. Tubul
pacientului, pentru o singură utilizare,
pachet steril, de 10 buc, pentru utilizare cu
seturi zi cu tuburi de pompare. (5 set)
Conditie obligatorie: Componentele
incluse in set necesita in mod obligatoriu,
indicarea individuala a codului de
referinta (confirmat catalog, anul de
plasare pe piata a modelului) pretul,
termenul de garantie si termenul estimativ
de mentenanta asigurat de catre
producator. Cerințe de certificare: *
Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485, IEC
60601 valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Declarație de la Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament și
accesorii nu mai mic de 24 luni din
momentul instalării/darii în exploatare a
bunului. *Instalare de către participantul
câștigător *Asigurarea cu piese de schimb
și consumabile, asistenta tehnica la
necesitate pe o perioada de ≥ 8 ani.
*Training pentru utilizatori la instalare și
la solicitare – obligatoriu. Documente
confirmative: *Manual de service în una
din limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare cu
prezentarea traducerii la momentul livrării
în limba de stat.

18 Autoclav
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18.1 33100000-1 Autoclav Bucată 2.00 Anul de producere: 2018 Capacitate: 200 -
250 l Incarcare orizontala: DA Destinatia
produsului : sterilizare cu aburi Metoda de
incalzire: incalzire electrica in camera
Intervalul temperaturii de lucru: 105 -136
⁰C Presiunea de lucru: 0,23 Mpa (2,5 bar)
Timp de sterilizare: 0 min - 10 ore si
continuu Programe memorate: min 10
programe disponibile Tip protective: Clasa
I Cerinte electrice: 3Phase, N&E, 11kw –
12 kw Materialul camerei: otel inoxidabil
SUS304 Materialul carcasei: otel cu rasina
de melamine/ plastic termorezistent
Siguranta: Dispozitive de siguranta:
sistem cu interblocare dubla, verificare
inchidere capac, detector de
suprapresiune, dispozitiv de prevenire a
lipsei de apa, indicator de defectare a
senzorului, supapa de siguranta,
intrerupator scurgere la pamant Supapa de
siguranta: 0,27- 0,31 MPa Test hidrostatic:
0,499 MPa Manometru: 0- 5,0 bar Senzori
de presiune: 0 - 5,0 bar Accesorii: Cos tip
plasa din inox Cerințe de certificare: *
Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485, IEC
60601 valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Declarație de la Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament și
accesorii nu mai mic de 24 luni din
momentul instalării/darii în exploatare a
bunului. *Instalare de către participantul
câștigător *Asigurarea cu piese de schimb
și consumabile, asistenta tehnica la
necesitate pe o perioada de ≥ 8 ani.
*Training pentru utilizatori la instalare și
la solicitare – obligatoriu. Documente
confirmative: *Manual de service în una
din limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare cu
prezentarea traducerii la momentul livrării
în limba de stat.

19 Generator de aburi
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19.1 33100000-1 Generator de aburi Bucată 1.00 Anul de producere: 2018 Greutate [Kg]:
30 - 50 Abur produs [kg/h] : 4 - 6
Capacitate boiler [l]: 3 - 5 Presiune [bar]:
8 - 11 Puterea nominala [W]: 3000 - 5000
Temperatura jet abur [ºC]: 170 - 180
Tensiune alimentare [V(50-60Hz)/Ph]: -
230 / 1Ph Garantie: minim 24 luni
Portabil: DA Supapa de siguranta: DA
Intrerupator scurgere la pamant: DA
Manometru: DA Materialul camerei: otel
inoxidabil Cerințe de certificare: *
Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485, IEC
60601 valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Declarație de la Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament și
accesorii nu mai mic de 24 luni din
momentul instalării/darii în exploatare a
bunului. *Instalare de către participantul
câștigător *Asigurarea cu piese de schimb
și consumabile, asistenta tehnica la
necesitate pe o perioada de ≥ 8 ani.
*Training pentru utilizatori la instalare și
la solicitare – obligatoriu. Documente
confirmative: *Manual de service în una
din limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare cu
prezentarea traducerii la momentul livrării
în limba de stat.

20 Ecograf oftalmologic avansat
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20.1 33100000-1 Ecograf oftalmologic avansat Set 1.00 Aplicații clinice: Oftalmologic Anul de
producere: 2018 Probe porturi active ≥2
Mod de lucru: A-scan (10MHz), B-scan
(12MHz , 35MHz) UBM (35MHz,
50MHz) Sonde pentru modurile de lucru:
A-scan 10MHz B-scan 12MHz , 35MHz
UBM 35MHz, 50MHz Spațiul de stocare
≥ 120GB SSD Comunicare WI-FI 802
Bluetooth 4.0 USB 3.0 LAN DA
Înregistrarea video Maxim per ochi ≥ 4
Durata ≥ 40 segvențe Măsurarea
parametrilor: ACD, AXL Calculul IOL:
Binkhorst, Regression-II, Theoretic/T,
Holladay, Hoffer-Q, Haigis,Latkany
Myopic Regression, Latkany Kyperopic,
Aramberri Double-K . Pasul de
incrementare a calcului lentilei din ≤
0.25D Sistem de operare : Microsoft
Windows 8 Monitor cu control touch: ≥
10.1” , (1280 x 800 pixel) Imprimantă:
DA Comsumabile Gel de contact 10L
Hârtie pentru imprimanta: 100 investigații
Cerințe de certificare: * Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie
confirmată prin semnatura și ștampila
Participantului. * Certificat CE sau
declarație de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Declarație de la Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament și
accesorii nu mai mic de 24 luni din
momentul instalării/darii în exploatare a
bunului. *Instalare de către participantul
câștigător *Asigurarea cu piese de schimb
și consumabile, asistenta tehnica la
necesitate pe o perioada de ≥ 8 ani.
*Training pentru utilizatori la instalare și
la solicitare – obligatoriu. Documente
confirmative: *Manual de service în una
din limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare cu
prezentarea traducerii la momentul livrării
în limba de stat.

21 Sistem multifuncțional cu electromotor
ORL

21.1 33100000-1 Sistem multifuncțional cu electromotor
ORL

Bucată 1.00 Dispozitiv destinat interventiilor
chirurgicale patologia nasului și
sinusurilor paranazale, patologia urechii.
Anul de producere: 2018 Sistem de
dirjare: Ecran tactil, display color,
diagonala 6-7 inch Canale de iesire: Canal
de lucru: 2 conectări independente cu
posibilitate de recunoaștere automată a
piesei de mână conectate Sistem de
irigare: Integrat Comutator de picior Da
Viteza de rotații per minut 300 - 80 000
Indicatoare: Acustic Vizual Accesorii:
*Comutator de picior dublu tip pedală cu
cablu de conectare lungime minim 2 m. 1
buc *MicroMotor de înaltă performanță,
cablu de interconectare detașabil, viteza
40.000-80.000rpm, autoclavabil. 1 buc
*Cablu de interconectare Micromotor-
dispozitiv, lungimea minimă 2m. 1 buc
*Piesa de mână pentru burghiu compatibil
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cu micromotor de înaltă performanță,
drept, rotații stânga/dreapta, viteza
40.000rpm, tubul de irigare detașabil,
lungime 11cm. 1 buc *Piesa de mână
pentru burghiu compatibil cu micromotor
de înaltă performanță, drept, rotații
stânga/dreapta, viteza 40.000rpm, tubul de
irigare detașabil, lungime 13cm. 1 buc
*Piesa de mână pentru burghiu compatibil
cu micromotor de înaltă performanță,
unghiular, rotații stânga/dreapta, viteza
40.000rpm, tubul de irigare detașabil,
lungime 12.5cm. 1 buc *Piesa de mână
pentru burghiu compatibil cu micromotor
de înaltă performanță, unghiular, rotații
stânga/dreapta, viteza 40.000rpm, tubul de
irigare detașabil, lungime 15cm. 1 buc
*Set burghiu sferic ax drept (minim 15
buc), inoxidabil, diametru 0.6mm-7mm,
lungime 7cm, reutilizabil. 1 set *Set
burghiu sferic din carbură de wolfram pe
ax drept (minim 15 buc), inoxidabil,
diametru 0.6mm-7mm, lungime 7cm,
reutilizabil. 1 set *Set burghiu diamant
sferic ax drept (minim 11 buc), inoxidabil,
diametru 1.4mm-7mm, lungime 7cm,
reutilizabil. 1 set *Set burghiu diamant
sferic ax drept (minim 9 buc), inoxidabil,
poleit cu diamant aspru, diametru 2.3mm-
7mm, lungime 7cm, reutilizabil. 1 set *Set
burghiu sferic ax drept (minim 11 buc),
inoxidabil, diametru 1.4mm-7mm,
lungime 5.7cm, reutilizabil. 1 set *Set
burghiu sferic din carbură de wolfram pe
ax drept (minim 11 buc), inoxidabil,
diametru 1.4mm-7mm, lungime 5.7cm,
reutilizabil. 1 set *Set burghiu diamant
sferic ax drept (minim 11 buc), inoxidabil,
diametru 1.4mm-7mm, lungime 5.7cm,
reutilizabil. 1 set *Set burghiu diamant
sferic ax drept (minim 9 buc), inoxidabil,
poleit cu diamant aspru, diametru 2.3mm-
7mm, lungime 5.7cm, reutilizabil. 1 set
*Dermatom compatibil cu micromotor de
înaltă performanță, lățimea inciziei 12mm,
viteza maximă 8000rpm. 1 buc *Set lame
pentru dermatom (10 buc), lățimea inciziei
12mm, sterile. 2 set *Lamă ferestrău
pentru micro-ferestrău oscilatoriu,
grosimea lamei 0.3mm, lățimea lamei
10mm, lungimea de lucru 11mm. 5 buc
*Lamă ferestrău pentru micro-ferestrău
oscilatoriu, grosimea lamei 0.3mm,
lățimea lamei 10mm, lungimea de lucru
26mm. 5 buc *Spray universal cu duză de
pulverizare pentru curățarea și lubrifierea
pieselor de mână. 5 buc *Cablu de
alimentare 220V, lungimea minim 4 m. 1
buc *Cablu pentru egalizare de potențial,
lungime a firului minim 4m. 1 buc
Notă:Accesoriile trebuie să fie produse de
același producător ca și dispozitivul
Cerințe de certificare: * Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie
confirmată prin semnatura și ștampila
Participantului. * Certificat CE sau
declarație de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
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oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Declarație de la Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament și
accesorii nu mai mic de 24 luni din
momentul instalării/darii în exploatare a
bunului. *Instalare de către participantul
câștigător *Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare – obligatoriu.
Documente confirmative: *Manual de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza). *Manual de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat

22 Videorectoscop
22.1 33100000-1 Videorectoscop Bucată 1.00 An de producere: 2018 Videoprocesor cu

sursă de lumină integrată. Sursă iluminare:
lampă halogen ≥100 W, sau LED ≥18 W
Cameră video: sensor: 1/3 inch, ccd,
rezoluție ≥720p Monitor: Rezoluție ≥
720p, aspect ratio: 5x4 sau 4x3, diagonala
≥19 inch Tensiune alimentare: 210-230 V
/ 50 Hz Accesorii în set: Electrod pentru
rectoscop – 1 buc Cablu fibrooptic – 2 buc
Set pentru biopsie – 1 buc Pompă de
insuflare – 1 buc Rectoscop rigid – 1 buc
Troliu, compatibil cu echipamentul cerut ,
cu roti blocabile – 1 buc Tubusuri pentru
rectoscop: L = 30 cm, d = 20 mm – 2 buc
L = 25 cm, d = 20 mm – 2 buc L = 20 cm,
d = 20 mm – 1 buc L = 30 cm, d = 15 mm
– 1 buc L = 25 cm, d = 15 mm – 1 buc L =
20 cm, d = 15 mm – 1 buc Cerințe de
certificare: * Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO 13485, IEC
60601 valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Declarație de la Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament și
accesorii nu mai mic de 24 luni din
momentul instalării/darii în exploatare a
bunului. *Instalare de către participantul
câștigător *Asigurarea cu piese de schimb
și consumabile, asistenta tehnica la
necesitate pe o perioada de ≥ 8 ani.
*Training pentru utilizatori la instalare și
la solicitare – obligatoriu. Documente
confirmative: *Manual de service în una
din limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare cu
prezentarea traducerii la momentul livrării
în limba de stat.

23 Butelie oxigen
23.1 33100000-1 Butelie oxigen Bucată 2.00 Butelie oxigen Dispozitiv utilizat pentru

combaterea hipoxiei pacientului. Anul de
producere: 2018 Tip portabil Volum 5 l
Material oțel Manometru de control pe
reductor Reductor presiune 0-15 l/min
Presiune de incarcare ≥ 200 bar Geanta de
transport da

24 Ventilator pulmonar portabil
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24.1 33100000-1 Ventilator pulmonar portabil Bucată 2.00 Ventilator Portabil - potrivit pentru
urgente, tratament pe durata transportarii
pacientului. Anul de producere: 2018
Gama de control/setări: Volum total 50-
2000 mL Flux inspir 0-180 L/min
Presiune inspir 0-60 mbar Rata
respiratorie 2-90 rpm Timp inspir 0.2-10 s
Rata I:E 1:4 la 3:1 FiO2, % 40-100
PEEP/CPAP 0-20 mbar Mecanism triger
Presiune, flux Moduri de operare: Regim
A/C după volum respirator da Regim A/C
după după presiune respiratorie da Regim
SIMV volum respirator da Regim SIMV
presiune respiratorie da Regim SIMV
suport presiune da Regim BIPAP/spontan
CPAP suport presiune da Ventilație
neinvazivă cu mască facială cu
compensarea scurgerii da Vizualizare Pe
display da Monitorizări/afișări Presiune
inspiratorie da Presiunea PEEP da Volum
total da FiO2 da Rata respiratorie da
Minut-volum (MV) da Alimentare gaz O2
medical da Butelie de oxigen da Butelie
de oxigen Volum 3L Reductor da
Greutatea ventilatorului ≤6 kg Alarme
Vizuale, sonore da Setarea tonalității
alarmei sonore da Alarme pacient Presiune
mică/mare da Minut-volum (MV)
scăzut/mărit da Circuit respirator
deconectat/unit incorect da Alarme
echipament Scurgere de aer/O2 da
Presiunea de intrare scăzută da Lipsă
alimentare gaz da Baterie descărcată da
Alimentare electrică Rețeaua electrică
(220V, 50HZ) sau prin intermediul unui
bloc de alimentare da Baterie internă:
Timp de operare ≥4 h Timp de încărcare
≤4 h Accesorii: Set reutilizabil care să
includă toate accesoriile necesare pentru
funcționarea corectă a dispozitivului și
pentru interconectarea între dispozitiv -
pacient 2 seturi Cerințe de certificare: *
Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485, IEC
60601 valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Declarație de la Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament și
accesorii nu mai mic de 24 luni din
momentul instalării/darii în exploatare a
bunului. *Instalare de către participantul
câștigător *Asigurarea cu piese de schimb
și consumabile, asistenta tehnica la
necesitate pe o perioada de ≥ 8 ani.
*Training pentru utilizatori la instalare și
la solicitare – obligatoriu. Documente
confirmative: *Manual de service în una
din limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare cu
prezentarea traducerii la momentul livrării
în limba de stat.

25 Termometru de apă
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25.1 33100000-1 Termometru de apă Bucată 14.00 Termometru pentru măsurarea
temperaturii apei Anul de producere: 2018
Material fără de mercur Valoarea unei
diviziuni 1°C Diapazonul de afișare
+10°C - +40°C Prezența certificatului de
metrologie valabil da

26 Termometru pentru frigider
26.1 33100000-1 Termometru pentru frigider Bucată 37.00 Termometru pentru măsurarea

temperaturii în frigider cu posibilitatea de
fixare pe peretele interior al frigiderului
Anul de producere: 2018 Material fără de
mercur Valoarea unei diviziuni 1°C
Diapazonul de afișare -30°C - +30°C
Prezența certificatului de metrologie
valabil da

27 Termometru pentru cameră
27.1 33100000-1 Termometru pentru cameră Bucată 26.00 Termometru pentru măsurarea

temperaturii în încăperi cu posibilitate de
fixare pe pereteMaterial fără de
mercurValoarea unei diviziuni
1°CDiapazonul de afișare -30°C -
+40°CPrezența certificatului de
metrologie valabil da

28 Debitmetru oxigen cu ventil de reglare
28.1 33100000-1 Debitmetru oxigen cu ventil de reglare Bucată 19.00 Dispozitiv utilizat pentru combaterea

hipoxiei pacientului. Tipul conexiunii la
O2 DIN Anul de producere: 2018
Presiunea de intrare 3-5 bar Tipul
recipientului umidificator reutilizabil și
autoclavabil Indicator nivel de apă în
recipient minim și maxim Capacitatea
recipientului umidificator: 200-300 ml
Reglarea debitului de O2 la ieșire: 0 -15
L/min Indicatorul fluxului scară gradată
numeric Ieșiri pentru tubul de O2: minim
1 Mască facial: da Canulă nazală: da

29 Cardiostimulator extern
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29.1 33100000-1 Cardiostimulator extern Bucată 3.00 Cardiostimulator extern Anul de
producere: 2018 Regimurile de stimulare
cardiac: DDD da D00 da VDD da VVI da
V00 da VVT da Prezența funcției Atrium
Burst da Protecție la defibrilare da
Protecție la curenți de frecvență înaltă
(unitate electrochirurgicală) da Parametrii
ajustabili: Rata transmiterii impulsurilor
de bază: 30-250 ppm (pace per minute)
Rata transmiterii impulsurilor Atrium
Burst: 60-1000 ppm AV delay: 15-400 ms
Pragul sensibilității Atriale: 0,2-10 mV
Amplitudinea impulsului Atrial: 0,1-17 V
Pragul sensibilității Ventriculare: 1-20 mV
Amplitudinea impulsului Ventricular: 0,1-
17 V Parametrii prestabiliți: Lățimea
impulsului: 1 ms Tipul impulsului:
Asimetric, bifazic Rata maximă a
impulsurilor de bază transmise: 260 - 300
ppm Protecție pentru a nu depăși rata
maximă a impulsurilor de bază transmise:
da Intervalul de interferență AV: 80 ms
Protocoale prestabilite pentru a nu depăși
perioada refractară a atriilor și
ventriculelor: da Alimentarea Baterie
internă da Tipul bateriei IEC 6LR61 Timp
de lucru autonom a bateriei ≥ 300 h
Timpul de lucru autonom al dispozitivului
după sustragerea bateriei ≥30 sec
Accesorii Baterie tip IEC 6LR61 3 buc Set
cabluri interconectare dispozitiv - pacient
3 seturi Electrozi adizivi unică utilizare
100 buc Alarma vizuala, sonora da
Greutatea dispozitivului ≤500 g Cerințe de
certificare: * Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO 13485, IEC
60601, IEC 60529 valabil, copie
confirmată prin semnatura și ștampila
Participantului. * Certificat CE sau
declarație de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Declarație de la Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament și
accesorii nu mai mic de 24 luni din
momentul instalării/darii în exploatare a
bunului. *Instalare de către participantul
câștigător *Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare – obligatoriu.
Documente confirmative: *Manual de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza). *Manual de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat.

30 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor
vitale

30.1 33100000-1 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor
vitale

Bucată 3.00 Sistem pentru monitorizarea și afișarea
funcțiilor vitale ale pacientului. Anul de
producere: 2018 Display, tip Diagonala
12-12,5 inch LCD cu iluminare LED da
Touchscreen da Color da Numărul de
curbe afișate între 9 și 12 Parametri afișați
grafic ECG SpO2, fotopletismograma
Respirația IBP CO2 Parametri afișați
numeric: NIBP(sistolică, diastolică,
medie) Ritmul cardiac Rata PVC Nivelul
ST Respirația IBP(sistolică, diastolică,
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medie) SpO2 Pulsul CO2 Temperatura
Analiza automată a undei ST: Trendingul
ST da Media în analiza segmetului ST da
Filtru împotriva artefactelor asupra
semnalelor cercetate da Analiza
peacemaker da Depistarea automata a
aritmiilor da Protectie la defibrilare da
Numărul de derivații ECG monitorizate 12
Protocoale de lucru preprogamate da
Protocoale de lucru setate de utilizator da
Trendingul evenimentelor ≥ 72h Rata
ritmului cardiac după semnalul ECG 0 -
300 b/min Rata respiratory: Metoda
impedanței toracice 0 - 150 resp/minut
Diapazonul temperaturii de măsurare: 0 -
45°C Măsurare NIBP: Metoda
oscilometrică 0 - 300 mmHg Măsurare
IBP: Conexiune tip B|Braun da
Diapazonul de măsurare -50 - 300 mmHg
Saturația cu oxigen (SpO2): Gama de
măsurare SpO2 0 - 100% Rata pulsului 0 -
300 b/min Imprimantă cu cap termic
Încorporată da Înscriere continuă da
Preprogramate da Personalizate da Unitați
de masură NIBP/IBP mmHg Temperatura
°C CO2 % SpO2 % Alimentarea: Rețea
electrică (220 V, 50 Hz) da Baterie internă
da Timp de lucru autonom a bateriei ≥ 90
min Accesorii: Cablu ECG 2 seturi Sensor
temperatură 2 seturi Sensor SpO2,
fotopletismografie 2 seturi Set pentru
măsurarea CO2 2 seturi Set monitorizare
IBP 2 seturi, conexiune tip BBraun Set
monitorizare NIBP 2 seturi Interfata de
conectare la monitorul central Ethernet,
wireless, RS-232 etc. da Alarma vizuala,
sonora în 3 nivele Suspendarea alarmei 1,
2, 3 min Setarea tonalității alarmei sonore
da Cerințe de certificare: * Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie
confirmată prin semnatura și ștampila
Participantului. * Certificat CE sau
declarație de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Declarație de la Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament și
accesorii nu mai mic de 24 luni din
momentul instalării/darii în exploatare a
bunului. *Instalare de către participantul
câștigător *Asigurarea cu piese de schimb
și consumabile, asistenta tehnica la
necesitate pe o perioada de ≥ 8 ani.
*Training pentru utilizatori la instalare și
la solicitare – obligatoriu. Documente
confirmative: *Manual de service în una
din limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare cu
prezentarea traducerii la momentul livrării
în limba de stat.

31 Dispozitiv de încălzire a pacientului
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31.1 33100000-1 Dispozitiv de încălzire a pacientului Bucată 1.00 Dispozitiv de încălzire a pacientului cu
troliu pentru a preveni hipotermia în
timpul și după intervențiile chirurgicale
Anul de producere: 2018 Interfața cu
utilizatorul: Panou de control a
parametrilor ajustabili da Modul de
încălzire a pacientului: Prin intermediul
unei plapume/saltea gonflabilă cu aer cald
da Domeniul de temperatură ajustabil:
Temperaura mediului ambiant - 45°C da
Filtrarea preventivă a aerului atmospheric:
Permiabilitatea filtrului ≤ 0,2 µm da
Alimentarea: Rețea electrică (220 V, 50
Hz) da Accesoriile: Troliu da Cablu
alimentare tip CEE7/7 da Plapuma/saltea
gonflabilă da Furtun flexibil interconector
între dispozitiv - plapumă/saltea pentru
transportul aerului încălzit ≥ 1,5m Alarma
vizuala, sonora da Cerințe de certificare: *
Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485, IEC
60601 valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Declarație de la Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament și
accesorii nu mai mic de 24 luni din
momentul instalării/darii în exploatare a
bunului. *Instalare de către participantul
câștigător *Asigurarea cu piese de schimb
și consumabile, asistenta tehnica la
necesitate pe o perioada de ≥ 8 ani.
*Training pentru utilizatori la instalare și
la solicitare – obligatoriu. Documente
confirmative: *Manual de service în una
din limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare cu
prezentarea traducerii la momentul livrării
în limba de stat.

32 Masă trasport casolete
32.1 33100000-1 Masă trasport casolete Bucată 4.00 Masă trasport casolete Anul de producere:

2018 Material: Bară de transport - Oțel
inoxidabil Rotile cu frână de picior:
minim 2 (amplasate pe aceeași parte cu
bara de transport) Caracteristici: două
nivele (tip cuvă adâncită) da cuve
detașabile da Sarcina maximă 300 kg
Dimensiuni:Lățimea ≤85 cm Lungimea
≤110 cm Înălțimea 100-110 cm

33 Instalație de epurare a apei pentru
intervenții chirurgicale endourologice
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33.1 33100000-1 Instalație de epurare a apei pentru
intervenții chirurgicale endourologice

Bucată 1.00 Caracteristici: Dedurizare, Sterilizare
Bacteriala Caracteristici de puritate a apei
la ieșire: Anorganic >10 MΩ.cm Organic
(TOC) <30 ppb Bacteria <1 CFU/ml
Debit: ≥3 l/min Volum rezervor: 5l An de
producere: 2018 Cerințe de certificare: *
Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485, IEC
60601 valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Declarație de la Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament și
accesorii nu mai mic de 24 luni din
momentul instalării/darii în exploatare a
bunului. *Instalare de către participantul
câștigător *Asigurarea cu piese de schimb
și consumabile, asistenta tehnica la
necesitate pe o perioada de ≥ 8 ani.
*Training pentru utilizatori la instalare și
la solicitare – obligatoriu. Documente
confirmative: *Manual de service în una
din limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare cu
prezentarea traducerii la momentul livrării
în limba de stat.

34 Set Rectoscop pentru examinare cu
instrumentariu
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34.1 33100000-1 Set Rectoscop pentru examinare cu
instrumentariu

Set 4.00 Set : Rectoscop pentru examinare cu
instrumentariu : Anul de producere: 2018
Tubus D=15 mm; L=200 mm (1 buc)
Obturator pentru tubus D=15 mm; L=200
mm (1 buc) Tubus D=20 mm; L=300 mm
– N2 Obturator pentru tubus D=20 mm;
L=300 mm (2 buc) Tubus D=20 mm;
L=250 mm (1 buc) Obturator pentru tubus
D=20 mm; L=250 mm (1 buc) Tubus
D=20 mm; L=200 mm (1 buc) Obturator
pentru tubus D=20 mm; L=200 mm (1
buc) Tubus D=20 mm; L=150 mm (1 buc)
Obturator pentru tubus D=20 mm; L=150
mm (1 buc) Anoscop (1 buc) Lupa (1 buc)
Clește pentru vată (2 buc) Capac de
protecție (1 buc) Suflantă (1 buc) Duză (1
buc) Mîner (1 buc) Perie (1 buc) Forceps
pentru biopsie (1 buc) Forceps de prindere
(1 buc) Sonda-coagulator cu canal de
irigare, D=4 mm; L=420 mm Forceps
pentru biopsie mare (1 buc) Iluminator
(sursa de lumină) Cablu optic-luminiscent
Cerințe de certificare: * Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie
confirmată prin semnatura și ștampila
Participantului. * Certificat CE sau
declarație de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Declarație de la Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament și
accesorii nu mai mic de 24 luni din
momentul instalării/darii în exploatare a
bunului. *Instalare de către participantul
câștigător *Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare – obligatoriu.
Documente confirmative: *Manual de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza). *Manual de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat.

35 Oftalmoscop
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35.1 33100000-1 Oftalmoscop Bucată 3.00 Oftalmoscop - dispozitiv pentru
examinarea fundului de ochi Anul de
producere: 2018 Tip: Portabil Diapazon
focusare -35 - +40 D Pasii de Dioptrii 1-
10; 15; 20 Sistem iluminare LED Cu 5
fante: spot mare - DA spot mic – DA
jumatate de spot - DA stea de fixatie -
OBLIGATORIU filtru rosu -
OBLIGATORIU filtru albastru -
OBLIGATORIU filtru verde - -
OBLIGATORIU Alimentare Baterie
reîncărcabilă - DA Cerințe de certificare:
* Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485, IEC
60601 valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului. *
Declarație de la Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament și
accesorii nu mai mic de 24 luni din
momentul instalării/darii în exploatare a
bunului. Documente confirmative:
*Manual de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat.

36 Injector
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36.1 33100000-1 Injector Bucată 1.00 Injector automat pentru PET (Hot Lab
mobil): Sistem pentru fracționare și
administrare a dozelor de F18-FDG An de
producere: 2018 Doze administrate: 1-20
mCi (37-740 MBq) Acuratețe măsurare
activitate doze: ±2% Rata de administrare
doze: 0,5 - 1 ml/s Expunere: <1.5 mRem/h
la 35 cm de orice suprafață a
dispozitivului la activitatea maximă.
Opțiuni: Calculare doză: manual și
automat în funcție de greutatea
pacientului. Pregătire automată a dozelor
fără diluarea întregii cantități de
radiofarmaceutic din container pentru a
permite extragerea containerului pentru
pregătirea manuală a dozei în caz de
defectare a dispozitivului. Injectare
automată fără manipulare manualaă a
dozei pacientului. Afișare presiune de
injectare. Detecție aer în sistem.
Conectivitate DICOM. Remote service.
Imprimare rezultate infuzare. Alimentare:
De la rețea: 210-230 V/ 50Hz De la
acumulatori: timp de operare ≥2 h Alarme
și indicatori: Ocluzie, eroare de flux, aer
în sistem, eroare de sistem, infuzie
finisată, baterie descărcată. Accesorii:
Container pentru radiofarmaceutic: 2 buc
Stabilizator de tensiune Glucometru Seturi
complete de consumabile pentru minim 50
pacienți. Cerințe de certificare: *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. *Declarație de
la Ofertant - confirmată prin semnătura şi
ştampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/dării în exploatare a bunului,
dacă dispozitivul necesită a fi instalat.
*Instalare de către participantrul câștigător
*Training pentru utilizatori la instalare și
la solicitare obligatoriu *Manual de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manual de
utilizare în limba de stat.

 
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
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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. Certificatele de
calitate/standartizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele
corespunzătoare.

DA

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

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

NU

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

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

NU

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

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

DA

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

DA

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

DA

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

DA

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

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

NU

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

Nu se cere NU

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

Nu se cere NU

3.15 Formularul ofertei F 4.1 - original - conform Formularului electronic plasat pe site
(www.capcs/dispozitive medicale/anunturi licitatii)confirmat
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului.
Participantul va prezenta formularul ofertei F 4.1 în format
electronic pe suport CD împreună cu oferta. Informația din
formularul ofertei F 4.1 pe suport hîrtie obligatoriu va fi
identică cu informația prezentată în format electronic.

DA

3.16 Formularul ofertei F 4.2 - original - conform Formularului electronic plasat pe site
(www.capcs/dispozitive medicale/anunturi licitatii)
confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului. Participantul va prezenta formularul ofertei
F 4.2 în format electronic pe suport CD împreună cu oferta.
Informația din formularul ofertei F 4.2 pe suport hîrtie
obligatoriu va fi identică cu informația prezentată în format
electronic.

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
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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 pe suport hîrtie,
inclusiv și în format electronic – 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 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

3.25 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

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

DA

 
4. Pregătirea ofertelor

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

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

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

 Beneficiarul plăţii: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE 

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

 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA 
cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. 18/02780 din 06.08.2018"

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:

pînă la 60 zile de la inregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în
exploatare în termen de 14 zile din momentul livrării, dacă dispozitivul necesită a fi
instalat

4.7 Metoda şi condiţiile de plată vor fi: în termen de 30 zile de la recepţionarea facturii fiscale și actului de predare – primire.
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. 18/02780 
Pentru achiziţionarea de: dispozitive medicale conform necesităților IMSP Spitalul
Clinic Republican ”Timofei Moșneaga” 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: 06.08.2018 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: 022884325 
Fax: 022884245 
E-mail: office@capcs.md 
Data-limită pentru depunerea ofertelor este: 
Data, Ora: 06.08.2018 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: 06.08.2018 10:00




