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Buletin Nr 12 din 09.04.2019

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

 
Licitaţie publică Nr. 19/00010

Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

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

Telefon/fax 022884348
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de
achiziţie

OLIEVSCHI IGOR

Obiectul achiziţiei
Achiziționarea centralizată a dispozitivelor medicale
pentru imagistică, endoscopie conform necesităților
IMSP, pentru anul 2019

Cod CPV 33100000-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini www.capcs.md/dispozitive medicale/anunturi licitatii

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun.
Chişinău, str. Korolenko 2/1

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul
de sarcini

De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie
taxa de achitare constituie

0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 16.05.2019 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 16.05.2019 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=31548218 

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

 
În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 19/00010 din 16.05.2019 cu privire la achiziţia de Achiziționarea centralizată a dispozitivelor
medicale pentru imagistică, endoscopie conform necesităților IMSP, pentru anul 2019, cod CPV - 33100000-1,
conform necesităţilor autorităţii contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE, sunt operate următoarele modificări:

 
Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista documentelor şi cerinţelor de calificare
 

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=31548218 

Buletin Nr 13 din 16.04.2019

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=31548218
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=31548218


 
În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 19/00010 din 16.05.2019 cu privire la achiziţia de Achiziționarea centralizată a dispozitivelor
medicale pentru imagistică, endoscopie conform necesităților IMSP, pentru anul 2019, cod CPV - 33100000-1,
conform necesităţilor autorităţii contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE, sunt operate următoarele modificări:

 
Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista documentelor şi cerinţelor de calificare
 

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=31548218 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=31548218


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

nr. 19/00010 09.04.2019din

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

Achiziționarea centralizată a dispozitivelor medicale pentru imagistică, endoscopie conform
necesităților IMSP, pentru anul 2019Obiectul 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.:  12  din  09.04.2019.

În scopul achiziţionării "Achiziționarea centralizată a dispozitivelor medicale pentru imagistică, endoscopie conform necesităților
IMSP, pentru anul 2019"

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

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

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1 Sistem radiografic digital (cu bucky
verical), 210210

2.00Bucată1.1 Sistem radiografic digital (cu bucky verical),
210210

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

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

2.00Bucată1.1 Sistem radiografic digital (cu bucky verical),
210210

  Deplasarea longitudinală, cm max.
180 cm
Detector Mărimea detector, cm
≥35x43
 Configurare detector Fără fir da
 Caracteristicele detectorului
Rezoluția matricei, pixeli
2428x2428
  Mărimea pixelului ≤150 µm
 Panou de control Selectarea
automată a parametrilor da
  Post-procesarea anatomică
specifică da
  Procesarea manuală da
Procesarea avansată   da
Generator de raze X   ≥ 60 kW
Tubul de raze X  Intensitatea
maximă la 100 kV minimum 630
mA
  Dimensiunea spotului focal, mm
0.6 și 1.2
  Capacitatea termică, KHU ≥
300000
  Rata de răcire, HU/min ≥1250
  Panou de control pe tubul
radiologic da
  Poziționarea automată a tubului da
Suspensia tubului  Controlul razelor
X a tubului montat da
Accesorii  Sticlă plumbată minim
1x0,8 m
  Guleraș de protecție 2 seturi
  Sorț de protecție 3 seturi
Integrarea  Stocarea clasa SOP
DICOM 3.0 da
  Profil de integrare IHE da
Cerințe față de alimentarea electrică
Standard
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată1.1 Sistem radiografic digital (cu bucky verical),
210210

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

33100000-1

2 Sistem radiodiagnostic cu brat C, 210250
3.00Bucată2.1 Sistem radiodiagnostic cu brat C, 210250 Sistem radiodiagnostic cu braț C

Cod 210250
Descriere Sistemele
radiodiagnostice cu braț C sunt
destinate pentru efectuarea
examinărilor radiodiagnostice în
timpul intervențelor chirurgicale.
Parametrul  Specificația
Generator raze X de frecvență
înaltă 60-100 KHz
 Gama KV 40-120
 puterea generator ≥ 15 kW
 gama mA/s 0,1-250
Tub radiogen tip cu anod rotativ
 sistem de răcire controlat de
procesor
Regimuri de lucru Fluoroscopic
Normal
  Pulsativ
 Radiografic da
 Digital Spot da
 Doza de iradiere redusa  da
Arcul C Spatiul liber pentru pacient
≥ 77 cm
 adâncimea  ≥ 60 cm
 SID Distanta: minim 900 mm
 Unghiul de înclinare ≥   ±90°
 Unghi de rotaţie orbitală ≥   ±180°
 Unghi de angulație pozițională    ≥
±45°
 suport pe roți cu blocare da
Panou comandă  Tehnologie
Touchscreen    da
Telecomandă Telecomandă/pedală
da
Cameră digitală tip CCD
incorporată rezolutie minimă
1024x1024
 Adîncime imagine, bit Minim 16
biţi
 Timp procesare imagine pe display
Nu mai mult de 5 sec
Vizualizare stand cu 2 Monitoare
≥19”
Reconstrucția multiplanară a
imaginilor Stocare imagini Minim
50 000 de imagini cu rezoluție
maximă
 Procesare imagini importate
DICOM 3,0
 exportare imagini USB

33100000-1



pag. 4

CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată2.1 Sistem radiodiagnostic cu brat C, 210250 Intensificatorul imaginilor mod
triplu de intensificare  minim 9"
HRC
 Filtrare constantă ≥  0,1 mm Cu +
2,1 mm Al
Alimentare Tensiunea curentului
electric 230 V ±10%; 50 Hz
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

3 Negatoscop, 210700
2.00Bucată3.1 Negatoscop, 210700 Negatoscop

Cod 210700
Descriere Dispozitiv destinat pentru
vizualizarea filmelor radiografice
sau tomografice
Parametru  Specificație
Nr. de cadre  ≥2
Nr. de lampe  ≥2
Reglare luminozitate  da
Fixarea filmelor   da
Fixare   masă/perete
Ecran anti-glare  da
Alimentare  220V, 50Hz
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată3.1 Negatoscop, 210700 Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

4 Videocolposcop, 261010
2.00Bucată4.1 Videocolposcop, 261010 Videocolposcop

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

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

2.00Bucată4.1 Videocolposcop, 261010   Mîner pentru transportare  da
Alimentarea    220-240V, 50-60Hz
Monitor LED    ≥ 20"
    fixat pe suportul dispozitivului
Filtru verde şi colpo bar    da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

5 Sistem videoendoscopic pentru
videogastroscopie, 290190

2.00Bucată5.1 Sistem videoendoscopic pentru
videogastroscopie, 290190

Sistem videoendoscopic pentru
videogastroscopie
Descriere Sistem video pentru
investigarea  și tratamentului căilor
gastrice
Cod 290190
Parametrul   Specificația
Videoprocesor Intrări cameră  ≥1
 Controale / caracteristici Ajustare
nuanță da
  Iluminare auto
  Balans de alb auto
  Acuitate da
  Videocompensare da
  Alte controale zoom
 Ieșiri RGB 1
  Y/C ≥1
  Digital (DVI, SDI, HD-SDI) da
Sursa de lumină      Tip lampă

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată5.1 Sistem videoendoscopic pentru
videogastroscopie, 290190

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

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

2.00Bucată5.1 Sistem videoendoscopic pentru
videogastroscopie, 290190

certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

6 Fibrogastroscop, 290200
2.00Bucată6.1 Fibrogastroscop, 290200 Fibrogastroscop

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

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată6.1 Fibrogastroscop, 290200 Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

7 Dispozitiv pentru reprocesarea automata a
sistemelor de endoscopie, 290400

1.00Bucată7.1 Dispozitiv pentru reprocesarea automata a
sistemelor de endoscopie, 290400

Dispozitiv pentru reprocesarea
automata a sistemelor de
endoscopie
Cod 290400
Descriere Concepute pentru a
dezinfecta sau steriliza folosind un
sistem automat de umezire si
curatare a canalelor endoscopului.
Parametru   Specificaţia
Configuratie   Static pe podea sau
masa
Numarul de cicluri     ≥ 1
Timp de procesare, minim spalare
30-40min
 dezinfectarea/ Sterilizarea  30-40
min
 Clatire  30-40min
 Uscare  30-40min
Tipuri agenti antimicrobieni
Chimici (peracetic acid,
glutaraldehyde, chlorinedioxide)
Compatibilitatea   multipla
Reservor, l   ≥ 9 litri
Detectarea automata a scurgerilor
da
Variatia de temperatura   ≤ 55 grade

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 Dispozitiv pentru reprocesarea automata a
sistemelor de endoscopie, 290400

Incarcarea detergent   Automata
Alarma   Automata
Stand pe roti   Stadn pe roti
Autodezinfectare   da
Endoscoape per ciclu   ≥ 1
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

8 Ultrasonograf General, OB-GYN,
performanta medie, 300210

1.00Bucată8.1 Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta
medie, 300210

Ultrasonograf General, OB-GYN,
performanţă medie
Cod  300210
APLICAŢII CLINICE  General,
OB/GYN
PROBE PORTURI  3
PROBE TIP, MHz Linear 5 - 12
 Convex 2,5 - 5
 Endovaginal 5 - 9
 Volum 3D 2 - 6
NIVELE DE GRI  ≥256
PREPROCESARE, canale digitale
≥30000
GAMA DINAMICA  ≥150dB
POSTPROCESARE  da
IMAGINE MODURI M-mod da
 M-mod şi 2-D da
 3-D (freehand) da
 3-D (automatic) da

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată8.1 Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta
medie, 300210

 Harmonic imaging da
DOPPLER Tip CW, PW
 Afişare frecvenţă da
 Afişare viteză da
 Power Doppler da
 Duplex da
FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători
digitale da
 Diapazon dimamic selectabil da
 Măsurători pe reluarea video da
PAN/ZOOM imagine în timp real
da
 imagine îngheţată da
STOCARE IMAGINI Capacitate
≥250GB
 Cine da
DICOM 3.0 COMPLIANT  da
PACHETE DE ANALIZĂ
OB/GYN  da
GHID ACE Transrectal da
 Transperineal da
MONITOR  19"
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

9 Ultrasonograf General, OB-GYN,
performanta obisnuita, 300220

1.00Bucată9.1 Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta
obisnuita, 300220

Ultrasonograf General, OB/GYN,
performanţă obişnuită

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată9.1 Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta
obisnuita, 300220

Cod  300220
APLICAŢII CLINICE  General,
OB/GYN
PROBE PORTURI  3
PROBE TIP, MHz Linear 5 - 12
 Convex 2,5 - 5
 Endovaginal 5 - 9
NIVELE DE GRI  ≥256
PREPROCESARE, canale digitale
≥1000
GAMA DINAMICA  ≥100dB
POSTPROCESARE  da
IMAGINE MODURI M-mod da
 M-mod şi 2-D da
 3-D (freehand) da
DOPPLER Tip PW
 Power Doppler da
 Duplex da
FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători
digitale da
 Măsurători pe reluarea video da
PAN/ZOOM imagine în timp real
da
 imagine îngheţată da
STOCARE IMAGINI Capacitate ≥
150GB
 Cine da
DICOM 3.0 COMPLIANT  da
PACHETE DE ANALIZĂ
OB/GYN  da
MONITOR  ≥ 15"
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată9.1 Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta
obisnuita, 300220

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

33100000-1

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
până la 60 zile de la inregistrarea contractului de CAPCS,și instalarea/darea în exploatare în termen de 14 zile din momentul livrării.
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

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

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

Nu

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

Nu

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

Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
ofertantului

Nu

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

Nu se cere Nu

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

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

Da

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

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

Nu

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

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

Nu

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

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

Nu

9 Oferta Formularul ofertei – F.3.1 - original - confirmată prin
semnătura şi ştampila Participantului sau semnat
electronic de catre Participant.

Da

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

Nu

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

Nu

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

şi/sau serviciilor similare
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 - confirmat prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului sau semnat electronic de catre
Participant.

Da

16 Formularul ofertei F 4.2 - original - confirmat prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului sau semnat electronic de catre
Participant.

Da

17 Garanţia pentru ofertă -original- prevăzută în punctul IPO 21; conform
formularului F 3.2 din documentația standard

Da

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

Nu

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;

Nu

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

Nu

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

- confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Ofertantului;

Nu

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

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

Da

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

Da

24 Declarație de la Ofertant confirmată prin semnătura şi ştampila, în care să
certifice termenul de garanție pentru echipament nu
mai mic de 24 luni din data instalării/livrării.

Da

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

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

Da

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

- original–confirmat prin semnătura şi ștampila
Ofertantului.

Da

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

Da

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

Da

29 Declarație de la Ofertant confirmată prin semnătura şi ştampila, în care
participantul se obligă să înregistreze  în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale bunurile
contractate pînă la momentul livrării acestora.

Da

30 DUAE Formularul atașat la documentele licitației - original-
confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei
ofertantului.

Da

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

Denumirea autorităţii contractante: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
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Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1
Tel.: office@capcs.md022-88-43-25 (48) ,  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: 16.05.2019 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

16.05.2019 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



FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)
 
 
Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor
pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO. 
 

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

procedurii:
CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

1.2. Obiectul achiziţiei: Achiziționarea centralizată a dispozitivelor medicale pentru imagistică, endoscopie
conform necesităților IMSP, pentru anul 2019

1.3. Numărul procedurii: 19/00010
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publică
1.5. Codul CPV: 33100000-1
1.6. Numărul şi data Buletinului

Achiziţiilor Publice:
12 din 09.04.2019

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor
publici:

CNAM

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

partenerului de dezvoltare:
Nu se utilizează

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

atribuire, adresa autorităţii
contractante este:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Tel: 022-88-43-25 (48) 
Fax: 022884245 
E-mail: office@capcs.md 
Persoana de contact: OLIEVSCHI IGOR

1.14. Contract de achiziţie rezervat
atelierelor protejate

 
2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice:

Nr. d/o Cod CPV Denumire Bunuri solicitate
Unitatea

de
măsură

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă

1 Sistem radiografic digital (cu bucky
verical), 210210

1.1 33100000-1 Sistem radiografic digital (cu bucky
verical), 210210

Bucată 2.00 Sistem radiografic digital (cu bucky
vertical) Cod 210210 Descriere Sistem
radiografic pentru uz general, libertate de
mişcare şi multiple configurări. Aria larga
de mişcare a mesei, cu posibilitatea de
ajustare a limitelor, bucky-ului şi a
stativului vertical permit expuneri de la
cap pînă la degetul piciorului fără să fie
necesară repoziţionarea pacientului.
Parametru Specificaţia Modul radiologic
Digital Detector unic da Tip masă Tip
Piedestal Suport electric da Mișcarea
mesei Longitudinală, cm de la 80 Laterală,
cm ≥24 Verticală da Fața mesei Densitatea
mesei <1 mm Al Greutatea maximă a
pacientului, kg de la 180 Suportul mesei
Pedistal Sistem de control electromagnetic
Sistemul BUCKY a mesei Tip motorizat
Dimensiunea, cm minimum 40x40
Controlul automat al expunerii (AEC) 3
cîmpuri Raportul grilei ≥10:1 Deplasarea
longitudinală, cm 50 BUCKY vertical
Dimensiunea, cm minimum 40x40
Controlul automat al expunerii (AEC) da
Raportul grilei ≥10:1 Mărimea casetei
≥40x40 Deplasarea longitudinală, cm



max. 180 cm Detector Mărimea detector,
cm ≥35x43 Configurare detector Fără fir
da Caracteristicele detectorului Rezoluția
matricei, pixeli 2428x2428 Mărimea
pixelului ≤150 µm Panou de control
Selectarea automată a parametrilor da
Post-procesarea anatomică specifică da
Procesarea manuală da Procesarea
avansată da Generator de raze X ≥ 60 kW
Tubul de raze X Intensitatea maximă la
100 kV minimum 630 mA Dimensiunea
spotului focal, mm 0.6 și 1.2 Capacitatea
termică, KHU ≥ 300000 Rata de răcire,
HU/min ≥1250 Panou de control pe tubul
radiologic da Poziționarea automată a
tubului da Suspensia tubului Controlul
razelor X a tubului montat da Accesorii
Sticlă plumbată minim 1x0,8 m Guleraș
de protecție 2 seturi Sorț de protecție 3
seturi Integrarea Stocarea clasa SOP
DICOM 3.0 da Profil de integrare IHE da
Cerințe față de alimentarea electrică
Standard *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

2 Sistem radiodiagnostic cu brat C, 210250



2.1 33100000-1 Sistem radiodiagnostic cu brat C, 210250 Bucată 3.00 Sistem radiodiagnostic cu braț C Cod
210250 Descriere Sistemele
radiodiagnostice cu braț C sunt destinate
pentru efectuarea examinărilor
radiodiagnostice în timpul intervențelor
chirurgicale. Parametrul Specificația
Generator raze X de frecvență înaltă 60-
100 KHz Gama KV 40-120 puterea
generator ≥ 15 kW gama mA/s 0,1-250
Tub radiogen tip cu anod rotativ sistem de
răcire controlat de procesor Regimuri de
lucru Fluoroscopic Normal Pulsativ
Radiografic da Digital Spot da Doza de
iradiere redusa da Arcul C Spatiul liber
pentru pacient ≥ 77 cm adâncimea ≥ 60
cm SID Distanta: minim 900 mm Unghiul
de înclinare ≥ ±90° Unghi de rotaţie
orbitală ≥ ±180° Unghi de angulație
pozițională ≥ ±45° suport pe roți cu
blocare da Panou comandă Tehnologie
Touchscreen da Telecomandă
Telecomandă/pedală da Cameră digitală
tip CCD incorporată rezolutie minimă
1024x1024 Adîncime imagine, bit Minim
16 biţi Timp procesare imagine pe display
Nu mai mult de 5 sec Vizualizare stand cu
2 Monitoare ≥19” Reconstrucția
multiplanară a imaginilor Stocare imagini
Minim 50 000 de imagini cu rezoluție
maximă Procesare imagini importate
DICOM 3,0 exportare imagini USB
Intensificatorul imaginilor mod triplu de
intensificare minim 9" HRC Filtrare
constantă ≥ 0,1 mm Cu + 2,1 mm Al
Alimentare Tensiunea curentului electric
230 V ±10%; 50 Hz *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.



3 Negatoscop, 210700
3.1 33100000-1 Negatoscop, 210700 Bucată 2.00 Negatoscop Cod 210700 Descriere

Dispozitiv destinat pentru vizualizarea
filmelor radiografice sau tomografice
Parametru Specificație Nr. de cadre ≥2 Nr.
de lampe ≥2 Reglare luminozitate da
Fixarea filmelor da Fixare masă/perete
Ecran anti-glare da Alimentare 220V,
50Hz *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

4 Videocolposcop, 261010



4.1 33100000-1 Videocolposcop, 261010 Bucată 2.00 Videocolposcop Cod 261010 Descriere
Videocolposcopul este un instrument
destinat vizualizării la scară mărită a
mucoasei tractului genital inferior.
Necesitatea examinării colului, organ
situat la capătul culoarului vaginal, deci
puţin accesibil observării în condiţii de
iluminare slabă şi nedirijată, a condus la
construcţia acestui tip de aparat pe
principiul microscopului cu lumină
dirijată. Parametrul Specificaţia Sursă de
lumină Tip LED Intensitate ≥ 35000 lux
Suprafaţa rezistentă la prelucrarea chimică
Axa de rotaţie ≥ 2 Înălţime reglabilă Tip
lumină alb/ rece Unghiul de iluminare
reglabil Tip cameră CCD/CMOS Zoom
optic Lentilă ≥ 18 Rezoluţie min 1.31
Mpixeli - 1280x1024 Suport Mobil da
Diametru roţi ≥ 6 cm Frînă ≥2 Mîner
pentru transportare da Alimentarea 220-
240V, 50-60Hz Monitor LED ≥ 20" fixat
pe suportul dispozitivului Filtru verde şi
colpo bar da *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

5 Sistem videoendoscopic pentru
videogastroscopie, 290190

5.1 33100000-1 Sistem videoendoscopic pentru
videogastroscopie, 290190

Bucată 2.00 Sistem videoendoscopic pentru
videogastroscopie Descriere Sistem video
pentru investigarea și tratamentului căilor
gastrice Cod 290190 Parametrul
Specificația Videoprocesor Intrări cameră
≥1 Controale / caracteristici Ajustare
nuanță da Iluminare auto Balans de alb
auto Acuitate da Videocompensare da Alte
controale zoom Ieșiri RGB 1 Y/C ≥1
Digital (DVI, SDI, HD-SDI) da Sursa de
lumină Tip lampă Xenon sau LED Timp



de viață lampă ≥500 h Putere lampă ≥ 250
W Putere lampă de rezervă ≥ 150 W
Contor lampă da Mod standby da Lampă
de rezervă da Periferice disponibile
Display medical ≥ 19 inci Imprimantă
Video da Recorder disc Video da Captura
digitală da Suport pe rotile da Sistem de
furnizare a aerului/apei minim 3 regimuri
de lucru volumul vasului pentru apă
minim 250 ml Sistem de aspirație Tip
Separat de procesor Volumul rezervorului
1,4-1,8 litri Vid da Dirijarea nivelului de
aspirare în trepte Accesorii: Sursa de
lumină 1 unit. Pompă inclusă 0,3- 0,6 Pa
Lampă halogen de rezervă 2 unit. Piesă
bucală 2 unit. Tester automat 1 unit. (să se
indice modelul) Aspirator endoscopic ≥
0.85 bar Vas de revervă pentru aspirator ≥
1,5 l, 1 unit. Filtre pentru aspirator 5 unit.
Cameră video cu adaptor pentru endoscop
1 unit. Display medical HD ≥ 19 inci
Troliu 1 unit. Polițe reglabile la înălțime 4
unit. Videogastroscop Tip HD Tubul de
inserție Lungime totală ≥ 1300 mm
Lungime de lucru ≥ 1000 mm Diametrul
exterior ≤ 9.5 mm Marcaj de lungime da
Canal de lucru Numărul de canale ≥1
Diametrul ≥ 2,8 mm Optica Unghiul
cîmpului vizual ≥ 140 grade Înclinația
cîmpului vizual 0 grade Adîncimea
cîmpului vizual 3-100 mm Tipul și
unghiurile de deflecție Sus/jos 210 grade
Stînga/dreapta 90 grade Spălarea
obiectivului da Metode de sterilizare
Chimic Etilen oxid opțional Posibilitatea
de a se efectua multiple proceduri de
sterilizare *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea



numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

6 Fibrogastroscop, 290200
6.1 33100000-1 Fibrogastroscop, 290200 Bucată 2.00 Fibrogastroscop Cod 290200 Descriere

Fibreogastroscop destinat diagnosticului și
tratamentul potiunii esofago-gastro-
duodenale Parametrul Specificația Sistem
optic Unghiul cîmpului de vedere ≥ 120
grade Înclinarea cîmpului vizual 0 grade
Adîncimea cîmpului vizual 3- 100mm
Capul distal ≤ 9.8 mm Diametrul exterior
≤ 9.8 mm Înclinarea capului distal sus/jos
210/90 grade dreapta/ stînga 100 grade
Diametrul tubului introdus ≤ 9.8 mm
Lungimea de lucru ≥ 1000 mm Canalul de
instrumente ≥ 2.8 mm Completarea
Lampă de halogen de rezervă - 1 unit.
Piesă bucală -2 unit. Tester automat (sa se
indice modelul) - 1 unit. Sursa de lumină
halogen (minim 150 W) - 1 unit. Pensă de
biopsie- 2 unit. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

7 Dispozitiv pentru reprocesarea automata
a sistemelor de endoscopie, 290400



7.1 33100000-1 Dispozitiv pentru reprocesarea automata a
sistemelor de endoscopie, 290400

Bucată 1.00 Dispozitiv pentru reprocesarea automata a
sistemelor de endoscopie Cod 290400
Descriere Concepute pentru a dezinfecta
sau steriliza folosind un sistem automat de
umezire si curatare a canalelor
endoscopului. Parametru Specificaţia
Configuratie Static pe podea sau masa
Numarul de cicluri ≥ 1 Timp de procesare,
minim spalare 30-40min dezinfectarea/
Sterilizarea 30-40 min Clatire 30-40min
Uscare 30-40min Tipuri agenti
antimicrobieni Chimici (peracetic acid,
glutaraldehyde, chlorinedioxide)
Compatibilitatea multipla Reservor, l ≥ 9
litri Detectarea automata a scurgerilor da
Variatia de temperatura ≤ 55 grade
Incarcarea detergent Automata Alarma
Automata Stand pe roti Stadn pe roti
Autodezinfectare da Endoscoape per ciclu
≥ 1 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

8 Ultrasonograf General, OB-GYN,
performanta medie, 300210



8.1 33100000-1 Ultrasonograf General, OB-GYN,
performanta medie, 300210

Bucată 1.00 Ultrasonograf General, OB-GYN,
performanţă medie Cod 300210
APLICAŢII CLINICE General, OB/GYN
PROBE PORTURI 3 PROBE TIP, MHz
Linear 5 - 12 Convex 2,5 - 5 Endovaginal
5 - 9 Volum 3D 2 - 6 NIVELE DE GRI
≥256 PREPROCESARE, canale digitale
≥30000 GAMA DINAMICA ≥150dB
POSTPROCESARE da IMAGINE
MODURI M-mod da M-mod şi 2-D da 3-
D (freehand) da 3-D (automatic) da
Harmonic imaging da DOPPLER Tip CW,
PW Afişare frecvenţă da Afişare viteză da
Power Doppler da Duplex da
FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale
da Diapazon dimamic selectabil da
Măsurători pe reluarea video da
PAN/ZOOM imagine în timp real da
imagine îngheţată da STOCARE
IMAGINI Capacitate ≥250GB Cine da
DICOM 3.0 COMPLIANT da PACHETE
DE ANALIZĂ OB/GYN da GHID ACE
Transrectal da Transperineal da
MONITOR 19" *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

9 Ultrasonograf General, OB-GYN,
performanta obisnuita, 300220



9.1 33100000-1 Ultrasonograf General, OB-GYN,
performanta obisnuita, 300220

Bucată 1.00 Ultrasonograf General, OB/GYN,
performanţă obişnuită Cod 300220
APLICAŢII CLINICE General, OB/GYN
PROBE PORTURI 3 PROBE TIP, MHz
Linear 5 - 12 Convex 2,5 - 5 Endovaginal
5 - 9 NIVELE DE GRI ≥256
PREPROCESARE, canale digitale ≥1000
GAMA DINAMICA ≥100dB
POSTPROCESARE da IMAGINE
MODURI M-mod da M-mod şi 2-D da 3-
D (freehand) da DOPPLER Tip PW
Power Doppler da Duplex da
FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale
da Măsurători pe reluarea video da
PAN/ZOOM imagine în timp real da
imagine îngheţată da STOCARE
IMAGINI Capacitate ≥ 150GB Cine da
DICOM 3.0 COMPLIANT da PACHETE
DE ANALIZĂ OB/GYN da MONITOR ≥
15" *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

 
3. Criterii şi cerinţe de calificare

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

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

NU

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

NU

3.3 Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila ofertantului NU



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

Nu se cere NU

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

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

DA

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

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

NU

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

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

NU

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

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

NU

3.9 Oferta Formularul ofertei – F.3.1 - original - confirmată prin
semnătura şi ştampila Participantului sau semnat electronic
de catre Participant.

DA

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

NU

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

NU

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 - confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului sau semnat electronic de catre Participant.

DA

3.16 Formularul ofertei F 4.2 - original - confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului sau semnat electronic de catre Participant.

DA

3.17 Garanţia pentru ofertă -original- prevăzută în punctul IPO 21; 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;

NU

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;

NU

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

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

NU

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

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

DA

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

DA

3.24 Declarație de la Ofertant confirmată prin semnătura şi ştampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24
luni din data instalării/livrării.

DA



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

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

DA

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

- original–confirmat prin semnătura şi ștampila Ofertantului. DA

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

DA

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

DA

3.29 Declarație de la Ofertant confirmată prin semnătura şi ştampila, în care participantul
se obligă să înregistreze în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale bunurile contractate pînă la momentul livrării
acestora.

DA

3.30 DUAE Formularul atașat la documentele licitației - original-
confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei 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. 19/00010 din 16.05.2019"

4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare
de:

1.00% din valoarea ofertei fără TVA.

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

DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013

4.5 Termenul de
livrare/prestare/executare:

până la 60 zile de la inregistrarea contractului de CAPCS,și instalarea/darea în
exploatare în termen de 14 zile din momentul livrării.

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

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

 
5. Depunerea şi deschiderea ofertelor

5.1 Plicurile vor conţine următoarea
informaţie suplimentară:

Licitaţie publică nr. 19/00010 
Pentru achiziţionarea de: Achiziționarea centralizată a dispozitivelor medicale pentru
imagistică, endoscopie conform necesităților IMSP, pentru anul 2019 

 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: 16.05.2019 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: 022-88-43-25 (48) 
Fax: 022884245 
E-mail: office@capcs.md 
Data-limită pentru depunerea ofertelor este: 
Data, Ora: 16.05.2019 10:00

5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la
următoare adresă:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Tel: 022884348 
Data, Ora: 16.05.2019 10:00

 



6. Evaluarea şi compararea ofertelor
6.1 Preţurile ofertelor depuse în diferite

valute vor fi convertite în:
Leu MD

Sursa ratei de schimb în scopul
convertirii:

BNM

Data pentru rata de schimb aplicabilă
va fi:

16.05.2019

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

 
7. Adjudecarea contractului

7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru
adjudecarea contractului va fi:

Cel mai mic preţ

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

5.00%

7.3 Garanţia de bună execuţie a
contractului:

Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială)
conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – Formulare de contract

 sau
 Garanţia de bună execuţie 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 de buna execuţie a contractului nr. 19/00010 din 16.05.2019"
7.5 Numărul maxim de zile pentru

semnarea şi prezentarea contractului
către autoritatea contractantă:

20 zile

 
Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat
“REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului
Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.
 
 
Conducătorul grupului de lucru: 
 
ANTOCI IVAN ________________________________
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