




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

nr. 18/00138 26.01.2018din

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

achiziționarea centralizată de dispozitive medicale conform necesităților IMSP pentru
trimestrul I al anului 2018Obiectul achiziției:
33000000-0Cod 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.:  8  din  26.01.2018.

În scopul achiziţionării "achiziționarea centralizată de dispozitive medicale conform necesităților IMSP pentru trimestrul I al
anului 2018"

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

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  Analizator biochimic, semiautomat, cu
sistem de tip deschis

2.00Bucată1.1  Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem
de tip deschis

Analizator biochimic, semiautomat,
cu sistem de tip deschis  Descriere
Analizator semiautomat destinat
analizelor biochimice cu sistem de
tip deschis de reactivi Parametrul
Specificația Tip sistem Sistem
deschis de reactivi Tip probă Ser da
Plasmă da Sînge intergu da, Urina
da. Reagenți Lichid da Cu
posibilitatea de a fi substituiți
Incubator da, Temperatura
termostatare 37°C, Capacitatea
minim 8 tuburi. Cuva absorbanta
da,  Cuvă reutilizabilă da,  Volum
reactiv/investigatie ≤ 500 mcl.
Regimuri de măsurare: Punct final
da, Cinetic da, Mono și bi-cromatic
da,   Imunoturbidimetrc da,
Multipoint cinetic da. Sursa de
lumină Minim 6 lungimi de undă.
Data management Display da
Memorie internă da Interfață PC da
Imprimantă da Calibrarea automată
da Alimentarea Rețeaua electrică
220 V, 50 Hz da 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

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată1.1  Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem
de tip deschis

termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 24 luni
din momentul livrării și/sau
instalării/dării în exploatare a
bunului, dacă dispozitivul necesită
a fi instalat. 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

33100000-1

2  Analizator biochimic, semiautomat, cu
sistem de tip inchis

1.00Bucată2.1  Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem
de tip inchis

Analizator biochimic, semiautomat,
cu sistem de tip închis Descriere
Analizator semiautomat destinat
analizelor biochimice cu sistem
înschis de reactivi Parametrul
Specificația Tip sistem Sistem
închis de reactivi Tip probă Ser da,
Plasmă da, Sînge intergu da, Urina
da. Reagenți Lichid da Cu
posibilitatea de a fi substituiți da
Incubator da, Temperatura
termostatare 37°C, Capacitatea
minim 8 tuburi. Cuva absorbanta
da,  Cuvă reutilizabilă da,  Volum
reactiv/investigatie ≤ 500 mcl.
Regimuri de măsurare: Punct final
da, Cinetic da, Mono și bi-cromatic
da,   Imunoturbidimetrc da,
Multipoint cinetic da. Sursa de
lumină Minim 6 lungimi de undă.
Data management Display da,
Memorie internă da, Interfață PC
da, Imprimantă integrată da,
Calibrarea automată da,
Alimentarea Rețeaua electrică 220
V, 50 Hz da, 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 nu mai mic de 24 luni
din momentul livrării și/sau
instalării/dării în exploatare a
bunului, dacă dispozitivul necesită
a fi instalat. Documente
confirmative: *Manuale de service
în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și
manualul 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

1.00Bucată2.1  Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem
de tip inchis

traducerii la momentul livrării în
limba de stat - copie– confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului

33100000-1

3  Coagulometru semiautomat
1.00Bucată3.1  Coagulometru semiautomat Coagulometru semiautomat Cod

151110 Descriere Coagulometru
semiautomat destinat pentru
testarea mostrelor preluate de la
pacienţi pentru determinarea
factorilor de coagulare a sîngelui.
Parametrul Specificația
Configurația Capacitatea sistemului
≥ 2 probe simultan Tip probă
plasmă da Teste APTT da FIB da
PT da TT da Data management
Display LCD sau LED Imprimantă
da Interfață PC da Introducerea
manuala ID 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 nu mai mic de 24 luni
din momentul livrării și/sau
instalării/dării în exploatare a
bunului, dacă dispozitivul necesită
a fi instalat. 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

33100000-1

4  Analizator biochimic, automat, cu sistem
de tip deschis, performanta medie

1.00Bucată4.1  Analizator biochimic, automat, cu sistem de
tip deschis, performanta medie

Analizator biochimic, automat, cu
sistem de tip deschis, performanta
medie  Descriere Analizator
automat destinat analizelor
biochimice cu sistem de reactivi de
tip deschis. Sistem analitic automat,
cu calculator integrat sau exterior
(procesor, monitor,
tastatura+mouse. Tip de lucru
continuu, Tip sistem deschis,
randoom acces. Capacitatea
(teste/oră) ≥200 (teste fotometrice).
Posibilitatea efectuării analizelor
urgente da Tipul dispozitivului
staţionar Tip probă Ser şi plasmă
urină sînge integru CSF (lichid
cefalo-rahidian) Tip diluare

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată4.1  Analizator biochimic, automat, cu sistem de
tip deschis, performanta medie

automat Sistem de spălare automat
Program control al calității da Rotor
cu răcire pentru reagenți cu răcire
Rotor cu răcire pentru mentinerea
probelor cu termostat la 37 grade C
Regimuri de măsurare: Cinetic,
Mono și bi-cromatic,
Imunoturbidimetric, Controlul
cantității reagentului rămas,
Semnalizare lipsă reagent și probă.
Sistemul de dozare: Reagenții:
Utilizarea a minim 2 metodici:
mono și bireagent Volumul
reagentului programabil cu pasul 1
µl. Cu sensor de obstacol
Alimentarea 220 V, 50 Hz 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 nu mai mic de 24 luni
din momentul livrării și/sau
instalării/dării în exploatare a
bunului, dacă dispozitivul necesită
a fi instalat. 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

33100000-1

5 Electrocardiograf 6 canale, cu interpretare
3.00Bucată5.1 Electrocardiograf 6 canale, cu interpretare Electrocardiograf cu 6 canale, cu

interpretare
Cod 260220
Descriere Electrocardiograf cu 6
canale, care înregistrează, printează
şi/sau interpreteaază ECG de la o
singură sau mai multe derivații
simultan cu display color.
Parametrul  Specificația
Tip pacient  adult, pediatric
Numărul de canale de procesare  6
Configurația Portabil da
 Suport pe rotile da
Derivațiile Tip înregistrare auto și
manual
 Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv
 Semnal de calibrare da
Gama de frecvență De diagnostic
0.67-150 Hz
 De filtrare musculare

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată5.1 Electrocardiograf 6 canale, cu interpretare   de frecvență înaltă
  de frecvență joasă
  de rețea 50 Hz
Impendanța de intrare  ≥2.5 M Ohm
Gama de rejecție a modului comun
la 50 Hz  >86 dB
Indicator deconectare electrod
acustic sau vizual  da
Imprimantă Termică încorporată
 Mărimea hîrtiei ≥ 60 mm
 Să se indice numele derivației
printate da
 Viteza de înscriere 25, 50 mm/s
 Derivațiile înscrise minim 12
 Numărul de derivații înscrise
simultan 3, 6
Display grafic, color da
 Numărul de derivații afișate
simultan 12
Posibilitatea transmiterii datelor la
un sistem de management al datelor
EKG  prin fir (să se indice interfața
te transmitere)
Date pacient  Nume, ID, vîrsta, sex,
greutate, înălțimea
Măsurări  PR, PQ, QT, QTC, P,
QRS, T, HR;
Identificarea aritmiei  da
Interpretarea  da
 Timpul interpretării minim 10 s
Alimentarea-  220 V, 50 Hz
Baterie internă- reîncărcabilă da
Timp operare autonomă  ≥2,5 h
Protecție defibrilator-  da
Indicatori vizuali  contact slab sau
lipsă de contact
  status sistem
  deconectare alimentare rețea
  baterie descărcată
Acesorii standard Cablu pacient cu
set de electrozi pectorali de tip pară
(6  buc.) și membranari de tip clește
(4 buc.) 2 unități
 Hîrtie termică  5 bucăţi
 Gel de contact 1 litru
 Suport pe rotile  1 unit.
 Geantă pentru transportare 1 unit.
 Stand pe rotile 1 unit.
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 nu mai mic de 24 luni
din momentul livrării și/sau

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată5.1 Electrocardiograf 6 canale, cu interpretare instalării/dării în exploatare a
bunului, dacă dispozitivul necesită
a fi instalat. 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

33100000-1

6  Analizator hematologic, automat (3 diff),
cu sistem de tip inchis

1.00Bucată6.1  Analizator hematologic, automat (3 diff), cu
sistem de tip inchis

Analizator hematologic, automat (3
diff), cu sistem de tip închis Cod
150520 Descriere- Analizator
hematologic automat (3 diff)
destinat analizei componenței
sanguine cu sistem închis de
reactivi Parametrul Specificația Tip
sistem închis Metode de analiză- 3
diff Procedura de curăţire- automată
Parametri determinați și calculați:
WBC RBC HGB HCT MCV MCH
MCHC PLT LYM MID GRA
LYM% MID% GRA% RDW-SD
RDW-CV PDW-SD PDW-CV
MPV PCT Capacitate (probe/oră)-
≥60 Diluarea- automată Afişaj-
graphic Imprimantă- încorporată
Sistem ID pacient da Introducerea
datelor manual Interfaţa PC da
Afişarea histogramelor- da Stocarea
datelor- da Calibrarea- automată
Histograme: WBC- repartizarea
leucocitelor după volum RBC-
repartizarea eritrocitelor după
volum PLT- repartizarea
trombocitelor după volum Afişarea
pe ecran a tuturor datelor-
histograme rezultate grafice
rezultate din arhivă date de service
Afişarea rezultatelor pe
imprimantă- Parametri determinaţi
şi calculaţi- histograme pe
parametrii de bază- RBC, WBC,
PLT, date despre pacient Indicatori
de avertizare- da Control al
calităţii- în 3 nivele cu construirea
graficelor Levey-Janings Limba de
comunicare- rom/rus Memorie
internă- > 1000 pacienţi Accesorii-
Vas pentru deşeuri tuburi pentru
reagenţi tuburi pentru spălare
Alimentare 220 V, 50 Hz Certificat-
Certificat de la producător ce atestă
pregătirea specialiștilor pentru
întreținerea tehnică a
echipamentului 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

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată6.1  Analizator hematologic, automat (3 diff), cu
sistem de tip inchis

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 nu mai mic de 24 luni
din momentul livrării și/sau
instalării/dării în exploatare a
bunului, dacă dispozitivul necesită
a fi instalat. 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

33100000-1

7 Unitate stomatologica (caracteristici de
baza)

5.00Bucată7.1 Unitate stomatologica (caracteristici de baza) Descriere  Reprezintă echipamentul
stomatologic esenţial pentru igiena
dentară şi tratament stomatologic
Parametrul    Specificaţia
Scaun stomatologic  Unghi de
înclinare  de la 100°pînă la 180°
  Tetieră  reglabilă
  Urcare/ coborîre  ≥40cm
  Setări  minim 2 utilizatori
  Greutate maximă  200kg
  Comandă  pedală
  Suprafaţa  rezistentă la prelucrarea
chimică
  Programe de poziţionare   minim 5
  Accesorii  cotiere
Scaun medic  Suprafaţa  rezistentă
la prelucrarea chimică
  Sarcina maximă  200kg
  Înălţime  reglabilă
  Suport spate  da
  Suport picior  da
Masa dentistului  Turbină  da
  Seringă cu 3 căi  apă,  aer, spray
    vîrf angulat 90, detaşabil
  Scaler cu minim 6 vîrfuri cu
iluminare LED  da
  Micromotor electric  da
  Piesă contraughi  da
Braţ asistentă   Aspirator de salivă
2 furtunuri
  Panou de comandă cu aceleași
funcții ca la masa dentistului  da
Bloc hidraulic  Bol detaşabil  da
  Clătitor  da
  Filtru pentru impurităţi  da
  Posibilitatea programării
volumului de apă  da
Turbină dentară  Sistem buton la
schimbul borului  da
  Presiune de lucru  de la 2.5 pînă la
2.7 bar
  Sursa de lumină  LED

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată7.1 Unitate stomatologica (caracteristici de baza)   Răcire apă/aer  minim 3 orificii
separate
  Rotaţii  ≥300000 rot/min
Piesă contraunghi  Rotaţii  ≥40000
rot/min
  Adaptabilă la micromotor  da
  Autoclavabilă  da
  Schimbarea frezei  buton
  Răcire apă/aer  minim 3 orificii
separate
Sursa de lumină  LED  da
  Poziţii 2  ≥ 6000 Lux
    de la 40 000 Lux
  Axa de rotaţie  ≥3
  Unghi de iluminare  reglabilă
  Înălţime  reglabilă
  Tip lumină  alb/rece
Detartror (scaler)  5 vîrfuri cu
iluminare LED  da
  Mîner detaşabil, autoclavabil  da
  Frecvenţa de lucru  25 pînă la 31
KHz
  Intensitate  reglabilă
  Tip virfuri  ≥ 4
  Accesorii  trusă endodotică
Compresor  Fără ulei  da
  Putere  ≥1,5kw
Revenirea automată la poziţia
iniţială    da
Comanda de oprire urgentă    da
Control multifuncţional de la picior
mobil
Tensiune    220-240V
Frecvenţa    50-60 Hz
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 nu mai mic de 24 luni
din momentul livrării și/sau
instalării/dării în exploatare a
bunului, dacă dispozitivul necesită
a fi instalat. 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

33100000-1

8 Mașină de anestezie (caracteristici
avansate)

1.00Bucată8.1 Mașină de anestezie (caracteristici avansate) Mașină de anestezie (caracteristici33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată8.1 Mașină de anestezie (caracteristici avansate) avansate)
Cod 110110
Descriere Mașina de anestezie este
destinată să livreze, să monitorizeze
gazele anestezice și să asigure
respirația artificială a pacientului în
timpul actului chirurgical
Parametru   Specificaţia
Prize de gaz   O2, NO2, Aer
Suport butelie de gaz   O2, NO2,
aer
Vaporizatoare, agenți tip
Desflurane, enfluran, halotan,
izofluran, sevofluran
 număr  ≥2
 interlock  da
 sistem de absorbție  da
Mecanism de siguranță O2
acustică, vizuală, cu blocarea
automată a NO2
Mecanism de siguranță de amestec
hipoxic   da
Ventilator automat tip pacient
Adult, pediatric, neonatal
 moduri de ventilație
Manual/spontans, VCV, PCV,
SIMVsau suport presiune
 volumul Tidal  da
 gama, cc  20-1,500
 volumul minut  da
 gama, L / min  >20
 frecvență, bpm  5 to 60
 fluxul inspirator, L / min  ≥3-40
 raportul I:E  minim 1:3 la 3:1
 pauză de inspirație  da
 limita de presiune , cm H2O
Ajustabilă, <70
 PEEP, cm H2O  0-20
 Sistem de autodiagnostic   testare
la scurgeri, testarea circuitelor
respiratorii, complianța, alimentarea
cu gaz, verificarea tuturor
sistemelor
Sistem de baleiaj   activ sau pasiv
Sistem de management al datelor
anestezice   da
Monitorizarea Presiunea de aer
Alarmă de înaltă presiune da
  Alarma presiune subatmosferică
da
  Continuarea alarma presiune da
  Presiune scăzută / apnee da
  Alte alarme de presiune da
 Volumul expirator / flux  da
  Alarmă apnea da
 Concentrația de O2  da
  Timp de răspuns , sec <30
 Concentrația de   CO2 alarmă
apnee da (dacă monitorul CO2 este
integral)
 N2O  da
 Monitorizare agent Tipul de agenți
Desfluran, enfluran, halothan,
isofluran, sevofluran
  Auto ID da
  Alarmă concentrare agent 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 Mașină de anestezie (caracteristici avansate)  ECG ritmului cardiac da (dacă
monitorul ECG este integral)
  segment ST da (dacă monitorul
ECG este integral)
 Tensiune sanguină neinvazivă  da
 Tensiune sanguină invazivă  da
 Temperatura  da
 Pulsoximetria  da
Afișor Numărul de afișoare  2
 Integrat  da
 Interfață cu altele  da
Alarme prioritare   3
Tensiune de alimentare   220 V, 50
Hz
Baterie internă   ≥50min.
Presiune de alimentare cu gaz   3-6
bar
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 nu mai mic de 24 luni
din momentul livrării și/sau
instalării/dării în exploatare a
bunului, dacă dispozitivul necesită
a fi instalat. 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

33100000-1

9 Analizator ionoselectiv, pentru centre de
sanatate

1.00Bucată9.1 Analizator ionoselectiv, pentru centre de
sanatate

Analizator ionoselectiv, pentru
centre de sănătate
Descriere Analizatoarele de
electroliţi testează unul sau mai
mulţi electroliţi folosind electrozi
iono-selective. Aceste analizatoare
sunt destinate laboratoarelor din
cadrul centrelor de sănătate
Parametrul   Specificația
Tip probă Ser   da
 Urină  da
 Plasmă   da
 Sînge integru  da
Autosampler Tub închis/deschis
închis
 Oprirea termostat  da
Tip analize Na+  da
 K+  da
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată9.1 Analizator ionoselectiv, pentru centre de
sanatate

 Cl-  da
 Ca++  da
 pH  da
Spălare automată   da
Calibrare tip automată da
Forma de electrozi Care se
înlocuiesc  da
Display LCD sau LED  da
Imprimanta   Incorporata
Data management   da
Interfața PC   da 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 nu mai mic de 24 luni
din momentul livrării și/sau
instalării/dării în exploatare a
bunului, dacă dispozitivul necesită
a fi instalat. 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

33100000-1

10 Autoclav 200 l
1.00Bucată10.1 Autoclav 200 l Autoclav 200 l cu încărcare

orizontală (oțel inox)
Cod 270190
Descriere Sterilizatoare cu aburi
fără vacuum, cu încărcătură
orizontală, utilizează aburi sub
presiune care generează căldură
umedă ce ajuta la eliminarea
microbilor viabili din dispozitive
medicale non-termic-sensibile,
inclusiv produse tolerante la căldură
folosite pentru îngrijirea pacientului
cu scopuri chirurgicale şi
generale.Construcția interioară este
din oțel inox.
Parametrul Specificația
Încărcare  orizontală
Construcția interioară- din oțel inox
Exterior-  metalic galvanizat sau
oțel inox.
Securitate la supraîncălzire- da
Alarme- acustică vizuală
Durata sterilizartii reglabilă- da
Control- Microprocesor

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată10.1 Autoclav 200 l Sistem de blocare a ușii
autoclavului care impiedică
pornirea ciclului dacă este ușa
deschisă - da
Ușa ramăne blocată pana la
scaderea sfîrşitul procesuluide
sterilizare- da
Suprafata exterioara - să nu se
încălzească
Setarea de catre utilizator a modului
de lucru dorit da
Imprimantă- da
Afișaj- alfanumeric
Ciclu de strilizare- Ciclu de
presiune pozitivă
Sistem de uscare- da
Facilități de setare- timp
 temperatura
 eliberare automată a vaporilor
 racire rapidă
 imprimarea rezultatelor
Volum interior-   200 ± 50 l
Precizie timp de sterilizare-  1 min
Rafturi - ≥3
Regimuri de sterilizare- minim 5
regimuri
Gama de temperatură: 100-134
grade C
Rezervor apă min. 15 l
Înregistrator date - da
Tip date- data
 timp
 temperatura
 presiune
Alimentare- Cerinţe de alimentare
la reţeaua electrică: 380V, 50 Hz
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 nu mai mic de 24 luni
din momentul livrării și/sau
instalării/dării în exploatare a
bunului, dacă dispozitivul necesită
a fi instalat. 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

33100000-1

11 Masă ortopedică
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată11.1 Masă ortopedică Masă ortopedică
Parametru  Specificaţie
Descriere  Destinată pentru plasarea
pacientului pentru aplicații
ortopedice
Poziționare
Reglarea înălțimei - limita de jos
60-70cm, limita de sus 95-115cm
Trendelemburg 25 grade
 Antitrendelemburg 25 grade
 Înclinare laterală 18 grade
Capacitate  ≥ 200 kg
Acțiune   electromecanică
Control   pupitru sau pedală
Radiotransparentă  da
Utilizare radiologică, Tunel pentru
X-ray pe toată lungimea mesei
Accesibilitatea brațului C - da
Mărimea maximă a casetei minim
35x43 cm
Atașament de bază - mobil
Șine laterale pentru accesorii - pe
toată lungimea mesei
Structura coloanei  oțel cu acoperire
antistatică, anticorozivă
Roți - da
Blocare roți - da
Acțiune   electromecanică
Accesorii:
 suport cot - 2 buc.
 suport umăr - 2 buc.
 suport pisioare - 2 buc.
 suport torace - 2 buc.
 suport mînă (decubit lateral) - 1
buc.
Alimentare  220 V, 50 Hz 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 nu mai mic de 24 luni
din momentul livrării și/sau
instalării/dării în exploatare a
bunului, dacă dispozitivul necesită
a fi instalat. 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
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

12 Ventilator pulmonar (caracteristici)
1.00Bucată12.1 Ventilator pulmonar (caracteristici) Ventilator pulmonar (caracteristici

avansate)
Cod 110320
Descriere "Ventilatoarele mecanice
oferă suport ventilator temporar sau
permanent pentru pacienţii care nu
pot respira pe cont propriu sau care
au nevoie de asistenţă, menţinînd o
ventilare adecvată.
"
Parametrul    Specificația
Tip Mobil, pe suport cu rotile  da
Tip pacient adult, pediatric  da
Gama de control/setări Volum total
20-2,000 mL
 Flux inspir  3-180 L/min
 Presiune inspir  0-80 cm H2O
 Rata respiratorie  0-120 rpm
 Timp inspir  0-3 s
 Timp expir  1 la 8 s
 Rata I:E  1:4 to 4:1
 Pauză la inspir  0-3 sec
 Pauză la expir  0-3 sec
 FiO2, %  21-100
 Buton pentru respirație manuală
da
 PEEP/CPAP  0-45 cm H2O
 Suport presiune  0-45 cm H2O
 Vaporizator  da
 Mecanism triger  Presiune, flux
 Bias/base flow range, L/min  0 la
20 L/min
 Ajustarea presiunii pantă/rampă  da
 Funcția suspin
 Buton 100 % O2  da
 Timpul maxim activ al butonului
100 % O2  2 min
 Blocarea panoului de control  da
Moduri de operare Modul A/C A/C
Volum respirator da
  A/C presiune respiratorie da
 Modul SIMV SIMV volum
respirator da
  SIMV presiune respiratorie da
 Modul SIPAP/Spontan SIPAP
suport presiune da
 Modul Apnea-backup  da
 Moduri combinate  da
 Ventilație neinvazivă  da
 Modul Bilevel/APRV  da
Parametri monitorizați/afișați
Presiunea inspiratorie maximă  da
 Presiunea medie în căile
respiratorii  da
 Presiunea PEEP  da
 Volumul total  da
 Monitorizarea FiO2  da
 Rata respiratorie   da
 Timp inspir   da
 Timp expir  da
 Rata I:E  da
 Volumul minutar spontan  da
Alarme pacient FiO2 mare/mic  da
 Volum minutar mare/mic  da
 Presiune inspir mare/mică  da
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată12.1 Ventilator pulmonar (caracteristici)  PIP mare  da
 PEEP mare  da
 Lipsă PEEP  da
 Apnea  da
 Presiune/ocluzie continuă ridicată
da
 Inversare IE  da
 Circuit respirator deconectat  da
Alarme echipament Lipsă
alimentare gaz  da
 Lipsă alimentare electrică  da
 Baterie descărcată  da
 Eroare de sistem  Sensor
decalibrat, scurgere prin valve
 Autodiagnostic  da
Interfața Interfața cu dispozitivele
exterioare  da
 Porturi pentru ieșirea datelor  da
 Port pentru alarmă la distanță  da
 Ieșire analogică  da
 Raportarea alarmelor și starea
pacientului afișare pe display da
  Transmiterea rapoartelor la
imprimată da
  Posibilitatea conectării în rețea
centralizată da
Display LCD sau LED  da
 Touchscreen  da
Alimentare Pneumatică Compresor
intern da
  Gazele comprimate aer, O2
  Presiunea în rețea 3-6 atm
 Electrică Rețea electrică 220 V, 50
Hz da
  Baterie internă reîncărcabilă da
  Timp operare baterie  ≥ 1 h
Accesorii Circuite respiratorii adult
2 seturi sterilizabile
 Mască respiratorie adult 2 seturi
sterilizabile
 Umidificator  Compatibil cu
ventilatorul da
Certificate Certificat de la
producător ce atestă pregătirea
specialistului pentru întreținerea
echipamentului tehnic  da
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 nu mai mic de 24 luni
din momentul livrării și/sau
instalării/dării în exploatare a
bunului, dacă dispozitivul necesită
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată12.1 Ventilator pulmonar (caracteristici) a fi instalat. 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

33100000-1

13 Pompa de infuzie (perfuzor) cu seringă
(caracteristici avansate)

7.00Bucată13.1 Pompa de infuzie (perfuzor) cu seringă
(caracteristici avansate)

Pompă de infuzie(perfuzor)  cu
seringă (caracteristici avansate)
Cod 130610
Descriere Acest grup de produse
înclude pompe pentru seringi cu
cerințe avansate, au rata reglabilă
de flux, prevăzute pentru anestezie,
folosirea de durată la patul
bolnavului, pentru transportarea
pacienţilor gravi, pot fi instalate
seringi pînă 60 ml.
Parametrul    Specificația
Display Date afișate Doza da
  Concentrația da
  Intervalul de blocare da
  Rata fluxului da
  Cerințe față de pacient da
  Alarme da
Proprietățile pompei Rata fluxului
Pasul de incrementare 0.1 mL/h
 Dozarea bolusului  da
  Incrementarea 0.1-25 ml
  Doza bolus maximală inițială da
 Programarea dozei  da
  Concentrația 0.1-100 mg/ml
 Gama KVO, ml/h  între 1 și 10
 Compatibilitate cu RMN  da
 Eroarea  ≤2%
 Chemare asistentă  da
Caracteristici de siguranță Protecție
la curgere liberă din sistem  da
 Intervalul de timp de blocare, min
≤5-100
 Limita dozei acumulate  da
 Limitare acce sprin buton de
blocare a tastelor sau prin parolă  da
Detectarea mărimii seringii   da
Alarme și indicatori Ocluzie sus/jos
da
 Eroare de flux  da
 Aer în sistem  da
 Eroare de sistem  da
 Rezervor gol  da
 Perfuzia pe sfîrșite  da
 Baterie descărcată  da
 Baterie epuizată  da
Alarmă sonoră Volum reglabil  Da
 Buton mod silențios  da
Jurnalul de evidență Numărul de
evenimente memorate  ≥2000
 Evenimente stocate Butoane
apăsate da
  Coduri de eroare da
  Alarme da
  Medicamente injectate da
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

7.00Bucată13.1 Pompa de infuzie (perfuzor) cu seringă
(caracteristici avansate)

  Cantitatea infuzată da
  Setări da
  Bolus solicitat da
Alimentarea Rețea electrică  220 V,
50 Hz da
 Baterie internă Reîncărcabilă da
  Timp de operare ≥5h la 10 mL/h

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 nu mai mic de 24 luni
din momentul livrării și/sau
instalării/dării în exploatare a
bunului, dacă dispozitivul necesită
a fi instalat. 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

33100000-1

14 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor
vitale (caracteristici vitale)

4.00Bucată14.1 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale
(caracteristici vitale)

Monitor pentru monitorizarea
funcțiilor vitale (caracteristici
avansate)
Cod 260310
Descriere Sistem pentru
monitorizarea și afișarea funcțiilor
vitale ale pacientului cu
caracteristici avansate.
Parametrul  Specificația
Display, tip Diagonala ≥ 7 inch
 LCD sau LED da
 Numărul de curbe afișate între  3 și
12 minim
 Parametri afișați ECG
  Pulsul
  SpO2
  Fotopletismograma
  Presiunea sanguină neinvaziv
  Presiunea sanguină invaziv
  Debit cardiac
  Capnografia
  Temperatura
Analiza automată a undei ST
Trendingul ST da
 Media în analiza segmetului ST da
Analiza automată a undei ST  da
Analiza peacemaker  da
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pag. 18

CantitateaUnitatea de
măsura

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

4.00Bucată14.1 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale
(caracteristici vitale)

Numărul de derivații ECG
monitorizate  12
Protocoale de lucru preprogamate
da
Protocoale de lucru setate de
utilizator  da
Memorie internă  da
Trendingul evenimentelor  da
Arhivarea datelor  da
Imprimantă Încorporată da
Forme de raportare Viteza de
înscriere 25, 50 mm/s
 Înscriere continuă da
 Preprogramate da
 Personalizate da
Alimentarea rețea electrică 220 V,
50 Hz da
 Baterie internă da
 Timp de lucru autonom a bateriei
minim 1 h
Accesorii Cablu ECG 2 seturi
 Sensor temperatură 2 seturi
 Sensor SpO2, fotopletismografie 2
seturi
 Accesorii pentru capnografie 2
seturi
 Manșetă  2 seturi
Interfata de conectare la monitorul
central Ethernet, wireless, RS-232
etc. da
Alarma  vizuala, sonora da
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 nu mai mic de 24 luni
din momentul livrării și/sau
instalării/dării în exploatare a
bunului, dacă dispozitivul necesită
a fi instalat. 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

33100000-1

15 Defibrilator extern, semiautomat
1.00Bucată15.1 Defibrilator extern, semiautomat Defibrilator extern, semiautomat

Descriere  Aparate semiautomate
analizează ECG şi se încarcă
automat, însă operatorul activează
descărcarea. Defibrilatoarele
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată15.1 Defibrilator extern, semiautomat externe semiautomate se utilizează
în secţiile de medicină urgentă sau
de către poliţie şi pompieri –
personalul care este responsabil
pentru urgenţe medicale.
Parametrul  Specificația
Defibrilator  Tip Automat sau
asemiautomat
 Acțiune manuală da
 Secvențe de energie ≥ 200 J
 Setare  manuală a energiei da
 Forma de undă la ieșire bifazică
Display Afișare semnal ECG da
 Afișare ritm cardiac da
 Afișare mesaje informative da
Electrozi Tip oricare
 Suprafața conductivă a
lelctrodului, cm ^2 >50
  >15 pediatric
 Valabilitatea  > 1 an
Analiza Auto da
 Timpul de analiză, sec. <15
Autotestare  da
Timp de încărcare  <15 s
Printer încorporat  da
Memorie Informația stocată ECG,
șoc
 Capacitatatea de stocare,  >15 min.
Baterie Tip  reîncărcabilă
 Timp de operare >30 de descărcări
sau 2 ore continui de monitorizare a
ECG
Interfața PC  da
Greutate  < 7 kg
Alimentare  220 V, 50 Hz
Accesorii  Padele adult
  Padele pediatrice
  Cablu ECG 3/5 fire
  Gel de contact
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 nu mai mic de 24 luni
din momentul livrării și/sau
instalării/dării în exploatare a
bunului, dacă dispozitivul necesită
a fi instalat. 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
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată15.1 Defibrilator extern, semiautomat prin semnătura şi ştampila
Participantului

33100000-1

16 Sterilizator cu aburi (autoclav) volum 400l
(oțel inox)

1.00Bucată16.1 Sterilizator cu aburi (autoclav) volum 400l
(oțel inox)

Sterilizator 400 L (oțel inox)
Cod 270380
Descriere Sterilizator cu aer uscat
destinat sterilizării intrumentelor
medicale cu consctrucție interioară
din oțel inox
Parametrul Specificația
Ventilaţie-  forţată, controlată
electronic
Construcție interioară- oțel inox
Construcție exterioară- cu acoperire
anticorozivă
Regimuri de sterilizare-
programabile
Protecție la supraîncălzire-
analogical digitală
Alarme- acustică
 vizuală
Diagnostic automat- cu afișarea
codului erorii
Abaterea-  nu mai mare de 3 grade
C
Volumul- 400 ±50 l
Temperatura maximă –cuprinsă
între 200 şi 250 grade Crecizie timp
de sterilizare-
 ≤1 min
Rafturi-  ≥ 6, din oțel inox
Alimentarea 220 V, 50 Hz 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 nu mai mic de 24 luni
din momentul livrării și/sau
instalării/dării în exploatare a
bunului, dacă dispozitivul necesită
a fi instalat. 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

33100000-1

17 Microscop binocular cu cameră video
incorporata

1.00Bucată17.1 Microscop binocular cu cameră video Microscop binocular, cu cameră33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată17.1 incorporata Parametru Specificația
 turetă moletată da
 revolver pentru 5 obiective da
 butoane de focalizare da
 rotații de focalizare fină "300
microni etalonat
 în trepte de ±3 microni"
Tub binocular tuburi cu puncte
(pointer) da
 unghi de vizualizare  45° (±5°)
 atașat la suport cu set de șuruburi
da
 cîmp de vizualizare ≤20mm
 cu ajustarea distanţei interpupilare
52-75mm (±5mm)
Oculare protecție pentru ochi da
 10x/20 cu pointer 2 buc.
 focalizare auto da
 suport de reticule cu focusare
25mm (±3mm)
 diametru reticule 30mm (±3mm)
Condensor Abbe  universal pre-
centrat si pre-focusat cu slot-uri
pentru accesoriile pentru tehnica de
vizualizare cu contrast de fază și
câmp întunecat da
 compensator da
 etichete de mărire pe compensator
da
 abbe condensator de 0.9 uscat/1.25
ulei da
Obiective Plan Achromat:  2.5x,
0.07NA (±0.03) coverglass da
 5x, 0.12NA (±0.03), distanța de
lucru ±14mm da
 10x, 0.22NA (±0.08) si distanta de
lucru de ±7.8 mm, WD da
 20x, 0.47NA (±0.08) si distanta de
lucru de ±2.4 mm, WD da
 40x, 0.65NA (±0.1) si distanta de
lucru de ±0.3 mm, WD da
Iluminare LED 4300 - 5000 K
 durata de viață a LED-ului ≥ 20
000 ore
 ajustare a intensității da
 disponibil cu diafragmă reglabilă
de cîmp Koehler da
 dezactivare automată dacă
microscopul nu se utilizează
opțional
Imagine tuburi disponibile
trinoculare (50%/50% lumină split)
da
 adaptoare C-mount cu suport da
 cu cameră modulară (50%/50%
lumină split) da
Camera video format video ≥ HD
 rezoluția matrice ≥5Mpx
 conexiuni HDMI, DVI, USB, altele
 conexiune WiFi opțional
 posibilitatea de conectare la
calculator, Windows, OS. da
 posibilitatea de conectare card de
memorie da
 timp de expoziție ≥ 1-500ms
 butoane pentru accesare funcției
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată17.1 Microscop binocular cu cameră video
incorporata

rapide cu iluminare LED da
 sursa de alimentare încorporată
pentru camera video da
Măsuţa   "distanța de mișcare a
pieselor pe
 X și Y" ≥ 25 - 75mm (±5mm)
 mîner vertical pentru stativ da
 mecanică pentru operare cu mâna
dreaptă cu acţionare coaxială pentru
deplasarea pe X și Y da
 încărcare mono manuală a pieselor
da
 masuta de lucru ≥ 125 x 115 mm
Fixator de probe (lamele) universal
pentru un singur specimen da
Unitatea de alimentare-  încorporat
da
 220V, 50 Hz da
 siguranțe externe da
Accesorii Ulei de imersie – o
sticluță da
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 nu mai mic de 24 luni
din momentul livrării și/sau
instalării/dării în exploatare a
bunului, dacă dispozitivul necesită
a fi instalat. 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

33100000-1

18 Agitator orizontal
1.00Bucată18.1 Agitator orizontal Agitator de laborator (orbital)

Descriere Pentru agitarea probelor
în condiţii ambientale: pe masa de
laborator, într-un incubator, într-o
cameră climatică. Folosit în
laboratoarele din domeniul
biofarmaceutic şi biomedical.
Parametru  Specificaţia
Mişcarea  Orbitală
Diametru al oscilării orbitale  ≥3-20
mm
Suprafata de lucru ≥300x300mm
 Viteză reglabilă  ≥0 - 180 rpm
(±1rpm)
Alimentarea  220-240V, 50Hz
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pag. 23

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată18.1 Agitator orizontal Adaptor suplimentar necesar pentru
plăci şi tuburi  da
Temporizator  funcţionare continuă
  funcţionare temporizată de la 1-
120min
Rezistent la prelucrarea chimică  da
Platforme substituibile  da
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 nu mai mic de 24 luni
din momentul livrării și/sau
instalării/dării în exploatare a
bunului, dacă dispozitivul necesită
a fi instalat. 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

33100000-1

19 Etuvă de hibridizare (Cuptor hibridizare)
1.00Bucată19.1 Etuvă de hibridizare (Cuptor hibridizare) Etuvă de hibridizare

Descriere Etuvă destinată pentru
procedura de hibridizare și blotting
cu două camere care funcționează
în mod independent și necesită
diferite setări, temperatură, mișcare.
Parametrul   Specificația
Etuva formată din 2 camere   da
Camera superioară "Afișare
temperaturei actuale
din interiorul camerei"  LED sau
LCD
 "Intervalul de temperatură
ambiant "  de la  +10 ... +80C°
(±5C°)
 "Stabilitatea temperaturei
în interiorul cuptorului"  ±0.3C° la
68C°
 "Stabilitatea temperaturei
în interiorul sticlei"  ±0.1C° la 68C°
 "Uniformitatea temperaturi
în interiorul cuptorului"  ±0.1C° la
68C°
 "Uniformitatea temperaturi
în interiorul sticlei"  ±0.1C° la 68C°
 Agitator cu tavă, mișcări sub unghi
sus-jos  "50 - 100 ciclu/min
(±10 ciclu/min)"
 Mărimea tavei  aproximativ 250 x
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată19.1 Etuvă de hibridizare (Cuptor hibridizare) 150mm
 Agitator orbital  10 - 30 rpm
(±5rpm)
 Posibilitatea de ajustare a
unghiului agitorului orbital  .+ 7
grade  (±1°)
 Capacitatea de încărcare a sticlelor
(mărimele în dependență de
specificul dispozitivului propus)
"aproximativ
20buc de 35x150mm sau
10buc de 35x300mm sau
4buc de 70x300mm"
 Kit carusel in dependență de
marimea sticlelor  da
Camera inferioară "Afișare
temperaturei actuale
din interiorul camerei"  LED sau
LCD
 "Intervalul de temperatură
ambiant "  de la  +10 ... +99.9C°
(±5C°)
 "Stabilitatea temperaturei
în interiorul cuptorului"  ±0.3C° la
68C°
 "Stabilitatea temperaturei
în interiorul sticlei"  ±0.1C° la 68C°
 "Uniformitatea temperaturi
în interiorul cuptorului"  ±0.1C° la
68C°
 "Uniformitatea temperaturi
în interiorul sticlei"  ±0.1C° la 68C°
 Capacitatea de încărcare a sticlelor
(mărimele în dependență de
specificul dispozitivului propus)
"aproximativ
20buc de 35x150mm sau
10buc de 35x300mm "
 Kit carusel in dependență de
marimea sticlelor  da
 Viteza reglabilă a cartusului cu
stile  da
 Viteza rotire cartus cu sticle  5 -
20rpm (±5rpm)
"Construcția internă
 a camerelor" Oțel inoxidabil  da
"Accesorii
(oferiți accesoriile în dependență de
specificul dispozitivului propus)"
"Tave necesare pentru
agitator mișcări sub unghi sus-jos"
da
 Tave necesare pentru  agitatorul
orbital inclus  da
 Sticle cu kit cartus separat  20buc
de 5x150mm 2 set
  10buc de 5x300mm 2 set
  4buc de 70x300mm 2 set
Alimentarea 220 V, 50 Hz  da
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
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată19.1 Etuvă de hibridizare (Cuptor hibridizare) 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 nu mai mic de 24 luni
din momentul livrării și/sau
instalării/dării în exploatare a
bunului, dacă dispozitivul necesită
a fi instalat. 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

33100000-1

20 Ultrasonograf (Ecograf)
1.00Bucată20.1 Ultrasonograf (Ecograf) Ultrasonograf ( Ecograf)

APLICAŢII CLINICE  General,
cardiac, Vascular
PROBE PORTURI  ≥3
PROBE TIP, MHz Linear 3 - 12
 Phased/Vector/Sectorial 1-5
               Convex 1-6
 Multifrequency  pentru toate
sondele
NIVELE DE GRI  ≥256
GAMA DINAMICĂ  ≥250dB
PREPROCESARE, Canale digitale
≥120000
Port pentru conectare ECG    da
Adâncimea scanării        min: 0-2
cm;  max: 40-50 cm
POSTPROCESARE
IMAGINE MODURI M-mod color
da
 M-mod şi 2-D da
              CW Doppler       da
              Phased Array inversed
Harmonics     da
              B-Flow angio   da
              HR Flow   da
 Harmonic imaging da
DOPPLER Tip CW, PW, CFM,
Tisular
 Afişare frecvenţă da
 Afişare viteză da
 Power Doppler da
 Duplex  da
 Triplex  da
FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători
digitale da
 Diapazon dinamic selectabil da
 Focalizare de transmisie ajustabilă
da
 Focalizare de recepţie dinamică da
PAN/ZOOM imagine în timp real
da
 imagine îngheţată da
STOCARE IMAGINI Capacitate
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pag. 26

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

1.00Bucată20.1 Ultrasonograf (Ecograf) ≥500GB
              USB   2.0
 CINE da
DICOM 3.0, pentru toate tipurile de
aplicații clinice   da
JPEG, WMV, &AVI    da
MONITOR integrat de control
(tactil) ≥10
PACHETE DE ANALIZĂ Cardiac
da
 Vascular  da
 Stress echo da
 Altele Abdominal, Pediatric
Posibilitatea efectuării Up Grade
da
MONITOR (LED)  ≥21", afișare
conform parametrilor
DIVIZARE MONITOR  da
Printer-video incorporate  da
DVD/CD RW   da
Alimentare electrică   220 V, 50 Hz
Accesorii     UPS, backup time:
min. 10 min
Traducator linear (f: 3-12 MHz)
Traducator convex (f: 1-6 MHz)
Traducator cardiac (f: 1-5 MHz)
Consumabile      Hîrtie pentru
imprimantă : pentru ≥1000 secvențe
Gel de contact: 10 buc
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 nu mai mic de 24 luni
din momentul livrării și/sau
instalării/dării în exploatare a
bunului, dacă dispozitivul necesită
a fi instalat. 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

33100000-1

21 Ultrasonograf cardiac și Vascular,
performanță înaltă

1.00Bucată21.1 Ultrasonograf cardiac și Vascular, performanță
înaltă

Ultrasonograf Cardiac si Vascular,
performanţă înaltă
Cod  300120
APLICAŢII CLINICE  Cardiac,
Vascular, Abdominal, OB/GIN
PROBE PORTURI  ≥2

33100000-1
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1.00Bucată21.1 Ultrasonograf cardiac și Vascular, performanță
înaltă

PROBE TIP, MHz Linear 4 - 12
 Phased/Vector/Sectorial 2 - 5
 Multifrequency pentru ambele
sonde
NIVELE DE GRI  ≥ 256
GAMA DINAMICĂ  ≥ 250 dB
PREPROCESARE, Canale digitale
≥ 120000
Port pentru conectarea  ECG da
Adâncimea scanării  ≥ 30 cm
POSTPROCESARE
IMAGINE MODURI M-mod color
da
 M-mod şi 2-D da
 CW Doppler da
 Phased Array inversed Harmonics
da
 B-Flow angio da
 Harmonic imaging da
DOPPLER Tip CW, PW, CFM,
Tisular
 Afişare frecvenţă da
 Afişare viteză da
 Power Doppler da
 Duplex  da
 Triplex  da
FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători
digitale da
 Diapazon dinamic selectabil da
 Focalizare de transmisie ajustabilă
da
 Focalizare de recepţie dinamică da
PAN/ZOOM imagine în timp real
da
 imagine îngheţată da
STOCARE IMAGINI Capacitate ≥
500GB
 USB da
 Cine da
DICOM 3.0   da
MONITOR integrat de control  ≥ 7
''
PACHETE DE ANALIZĂ Cardiac
da
   Endovaginal   da
 Vascular  da
 Stress echo da
 Convex  da
Posibilitatea efectuării Up Grade
da
MONITOR  ≥ 21"
DIVIZARE MONITOR  da
Printer incorporat  da
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 -
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1.00Bucată21.1 Ultrasonograf cardiac și Vascular, performanță
înaltă

confirmată prin semnătura şi
ştampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 24 luni
din momentul livrării și/sau
instalării/dării în exploatare a
bunului, dacă dispozitivul necesită
a fi instalat. 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

33100000-1

22 Distilator cu rezervor
1.00Bucată22.1 Distilator cu rezervor Distilator cu rezervor  Descriere

Aparat electric ce produce apa
distilata de inalta calitate, chiar si in
conditiile utilizarii unei surse de
apa de calitate scazuta cu domeniul
de utilizare în laborator, farmacie,
medical. Parametru Specificație
Recipient ≤10 l Capacitatea de
distilare ≤8 l/h Materialul carcasei
oțel inox Materialul de contact si
elemente de incalzire oțel inox pH
5,0-7 Conductivitate 0,056-5,0
µs/cm Modul de operare continuu
Rezervor de stocare a apei distilate
încorporat Protectie in cazul
intreruperii accidentale a alimentarii
cu apa da, cu protecție. Accesorii
filtre, praf pentru curățat 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 nu mai mic de 24 luni
din momentul livrării și/sau
instalării/dării în exploatare a
bunului, dacă dispozitivul necesită
a fi instalat. 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

33100000-1

23  Aspirator chirurgical
1.00Bucată23.1  Aspirator chirurgical Aspirator chirurgical33100000-1
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1.00Bucată23.1  Aspirator chirurgical Descriere Aspiratoarele chirurgicale
sunt capabile să creeze o presiune
de vid > 500 mm Hg. Cele mai
multe proceduri chirurgicale
necesită aspirare pentru a elimina
sîngele şi lichidele care se
acumulează în zona operatorie şi
obstrucţionează vizibilitatea
chirurgului.
Parametru  Specificația
 Limita minimă 0 mm Hg
Vacuum Limita maximă ≥550 mm
Hg
 Rata de flux, l/min. 25-40
 Indicator vacuum da, eroarea
≥±10%
 Reglator aspirație da
Nivelul de zgomot, dB  ≤65
Vas colector Material excepție
sticla
 Numărul >1
 Capacitatea, l ≥2,000
 Protecție la umplere da
 Reutilizabil/de unică folosință
Reutilizabil
Tip filtru  Reutilizabil
Tensiunea de alimentare  220 V, 50
Hz
Baterie internă reutilizabilă  da
Timp operare  ≥50min.
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 nu mai mic de 24 luni
din momentul livrării și/sau
instalării/dării în exploatare a
bunului, dacă dispozitivul necesită
a fi instalat. 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

33100000-1

24 Pulsoximetru portativ
2.00Bucată24.1 Pulsoximetru portativ Pulsoximetru portabil Cod 260410

Descrierea Pulsoximetru portabil
dispozitiv cu alimentare pe baza
baterii, care masoara pulsul si
saturatia de oxigen (SpO2).
Parametru Specificație Interval de
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

2.00Bucată24.1 Pulsoximetru portativ măsurare SPO2 0-100% Pulsul 20-
250 bpm Acuratețe, % SPO2 ±3%
intre 70-100% Pulsul ±3% intre 20-
250 bpm Rezoluția SPO2 ±1%
Pulsul ±1 bpm Afișaj SPO2 da
Valoare pulsului da Indicator
baterie descărcată da Display LED
sau LCD Alarme Auditiv da Vizual
da Alimentare Baterie tip AAA
Alkaline Durata de viață ≥20 ore
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 nu mai mic de 24 luni
din momentul livrării și/sau
instalării/dării în exploatare a
bunului, dacă dispozitivul necesită
a fi instalat. 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

33100000-1

25 Sistema termico pulsativă pentru
tratamentul sindromului de ochi uscat

1.00Bucată25.1 Sistema termico pulsativă pentru tratamentul
sindromului de ochi uscat

Sistema termico pulsativa pentru
tatamentul sindromului de ochi
uscat
Descriere Sistema termico pulsativa
pentru tatamentul sindromului de
ochi  uscat - dispozitiv complex de
evacuare presional-termica a
materialului grasos din glandele
meibomiene oculare
Parametru  Specificația
Aplicații clinice:  Dispozitiv
complex de evacuare presional-
termica a materialului grasos din
glandele meibomiene oculare
Unitatea de baza   o consola
interactiva
Posibilitatea schimbării
parametrilor:  presiune si
temperatura de acțiune.  da
Elemetele de contact cu pacientul
sa fie de unica folosinta si sa
constituie din:
incalzitor pentru pleoape  da
cupa pentru globul ocular  da
mîner  da
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măsura

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

1.00Bucată25.1 Sistema termico pulsativă pentru tratamentul
sindromului de ochi uscat

 tubulatura de aer si cea electrica
da
elemente de conexiune electronica
la consola  da
cupele pentru globul ocular cu
diametru de 24 mm (±3mm)  da
capacitate de a incalzi partea interna
a pleoapelor pana la 42.5°C  da
capacitatea de a lucra individual cu
1 ochi si cu ambii ochi simultan  da
timpul de tratament pentru 1 ochi
sau pentru ambii sa fie de 12 min
(±2min)  da
Tensiune de alimentare  220V-
50/60Hz
Cantitatea   1
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 nu mai mic de 24 luni
din momentul livrării și/sau
instalării/dării în exploatare a
bunului, dacă dispozitivul necesită
a fi instalat. 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

33100000-1

26 Audiometru
1.00Bucată26.1 Audiometru Audiometru clinic

Parametru Specificaţia
Descriere Audiometru clinic cu 2
canale complet independente
(stânga/dreapta)
"Teste audiologice supraliminale,
metode
" " SISI (Lüscher)
 ABLB (Fowler)
Stenger
TT (Tone decay)
Békésy
Weber
Câmp liber ș.a."
Gama de fregvență prin aer: 125Hz
- 20kHz
 prin os: 250Hz - 8kHz
Intensitatea prin aer: ≤ 130dB
 prin os:  ≤ 80dB
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată26.1 Audiometru  audiometria prin vorbire: ≤  110dB
Dimensiunea pasului  1dB; 5dB
Mod de testare manual
Memorie internă ≥ 40000 de
audiograme
Display LED/ LCD
 ≥ 8"
Alimentare 220-240V, 50-60Hz
Conectare PC, port USB
Obligatoriu
Tip cască prin aer: TDH-39;
 prin os: B71
Accesorii Cască pentru audiometrie
de tip TDH-39, 2 buc.
 Cască pentru audiometrie de tip
B71, 2 buc.
 Buton răspuns pacient
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 nu mai mic de 24 luni
din momentul livrării și/sau
instalării/dării în exploatare a
bunului, dacă dispozitivul necesită
a fi instalat. 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

33100000-1

27 Fibrobronhoscop
1.00Bucată27.1 Fibrobronhoscop Fibrobronhoscop

Descriere Fibronhoscop destinat
diagnosticului și tratamentul cailor
respiratori
Parametrul  Specificația
Sistem optic Unghiul cîmpului de
vedere ≥ 120 grade
 Înclinarea cîmpului vizual 0 grade
 Adîncimea cîmpului vizual 3-
100mm
 Capul distal ≤ 6 mm
 Diametrul exterior ≤ 6 mm
Înclinarea capului distal sus/jos
180/130 grade
 dreapta/ stînga ≥100 grade
Diametrul tubului introdus  ≤ 6mm
Lungimea de lucru  ≥ 600 mm
Canalul de instrumente =3,0mm
Completarea  Lampă de halogen de
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată27.1 Fibrobronhoscop rezervă - 1 unit.
  Piesă bucală -2 unit.
  Tester automat- 1 unit.
  Sursa de lumină halogen (minim
150 W) - 1 unit.
  Pensă de biopsie- 2 unit.
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 nu mai mic de 24 luni
din momentul livrării și/sau
instalării/dării în exploatare a
bunului, dacă dispozitivul necesită
a fi instalat. 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

33100000-1

28 Dispozitiv pentru reprocesarea automata a
sistemelor de endoscopie

4.00Bucată28.1 Dispozitiv pentru reprocesarea automata a
sistemelor de endoscopie

Dispozitiv pentru reprocesarea
automata a sistemelor de
endoscopie
Descriere Concepute pentru a
dezinfecta sau steriliza folosind un
sistem automat de umezire si
curatare a canalelor endoscopuluii.
Parametru   Specificaţia
Configuratie   Static pe podea sau
masa
Numarul de cicluri     ≥1
Monitor Touchscreen color
Timp de procesare a unui ciclu –per
total  pina la 30 min (control la
ermetism, spalare,
dezinfectarea/Sterilizarea, Clatire,
Uscare )
Tipuri agenti antimicrobieni
Chimici (peracetic acid,
glutaraldehyde)
Utilizarea detergenților și
dezinfectanților concentrate, ce nu
necesită prepararea prealabilă de
către personal; Utilizarea repetată a
dezinfectantului preparat nu este
permisă pentru următoarele cicluri
Camera de dezinfecție ermetică cu
volum de până la 10 litri
Detectarea automata a scurgerilor
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

4.00Bucată28.1 Dispozitiv pentru reprocesarea automata a
sistemelor de endoscopie

da
Variatia de temperatura   ≤ 45 grade
Incarcarea detergent   Automata
Alarma   Automata
Stand pe roti
Programe de autotestare și
autodezinfecție - da
Endoscoape per ciclu   = 1
Posibilitatea de conectare:
gastroscop, duodenoscop,
colonoscop, bronhoscop,
ureterocistoscoape cu conectorii
incluși.
Compatibil cu următorii
producători de endoscoape:
Olympus, Karl-Storz, Fujinon și
Pentax.
Accesorii și consumabile:
Dezinfectanți și sol. de spălare
pentru min. 1000 cicluri
(înregistrate la CNSP și AMED)
(pentru un an de utilizare)
Perioda de deservire/mentenanță –
5 ani
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 nu mai mic de 24 luni
din momentul livrării și/sau
instalării/dării în exploatare a
bunului, dacă dispozitivul necesită
a fi instalat. 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

33100000-1

29 Injector automat preparate
radiofarmaceutice

1.00Bucată29.1 Injector automat preparate radiofarmaceutice Injector automat preparate
radiofarmaceutice
Descriere Permite administrarea
preparate radiofarmaceutice
necesare pentru tomografia PET și
PET/CT către pacient cu expunerea
minimă a operatorilor.
Parametrul    Specificația
Preparat radiofarmaceutic utilizat
FDG
Display Date afișate Doza da(ml)
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1.00Bucată29.1 Injector automat preparate radiofarmaceutice   Activitatea da(mCi)
  Rata fluxului da(ml/s)
  Date pacient da
  Alarme da
Proprietățile pompei Rata fluxului
Pasul de incrementare 0.1 mL/s
  Viteza administrare 0.5-1 ml/s
  Activitatea 0.1-10 mCi
  Volum administrat 0.5-30ml
 Eroarea  ≤2%
 Chemare asistentă  da
Caracteristici de siguranță Protecție
la curgere liberă din sistem  da
 Limitarea de acces prin buton de
blocare sau parolă  da
Detectarea mărimii seringii   da
Alarme și indicatori Ocluzie sus/jos
da
 Eroare de flux  da
 Aer în sistem  da
 Eroare de sistem  da
 Perfuzia pe sfîrșite  da
 Baterie descărcată  da
 Baterie epuizată  da
Jurnalul de evidență Numărul de
evenimente memorate  ≥500
 Evenimente stocate Butoane
apăsate da
  Coduri de eroare da
  Alarme da
  Radiopreparate injectate da
  Cantitatea infuzată da
  Setări da
Alimentarea Rețea electrică  220 V,
50 Hz da
 Baterie internă Reîncărcabilă da
  Timp de operare ≥2h la 1 mL/s
Opţiuni  Stocare date pe sick USB
da
  Transfer date la PC da
Accesorii  Stabilizator de tensiune.
  Glucometru
Consumabile  Circuite pentru 400
pacienţi
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 nu mai mic de 24 luni
din momentul livrării și/sau
instalării/dării în exploatare a
bunului, dacă dispozitivul necesită
a fi instalat. Documente
confirmative: *Manuale de service

33100000-1



pag. 36

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată29.1 Injector automat preparate radiofarmaceutice 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

33100000-1

30 Video-esofago-gastro-duodenoscop
1.00Bucată30.1 Video-esofago-gastro-duodenoscop Video-esofago-gastro-duodenoscop

Descriere Video-esofago-gastro-
duodenoscop pentru investigarea  și
tratamentului căilor gastrice
Parametrul   Specificația
Video-esofago-gastro-duodenoscop
Tip  HD
 Tubul de inserție Lungime totală ≥
1300 mm
  Lungime de lucru  ≥  1000 mm
  Diametrul exterior ≤ 11 mm
  Marcaj de lungime da
 Canal de lucru  Numărul de canale
≥2
  Diametrul  intre 2.8 - 3,7 mm
 Optica Unghiul cîmpului vizual ≥
140 grade
  Înclinația cîmpului vizual 0 grade
  Adîncimea cîmpului vizual 3-100
mm
 Tipul și unghiurile de deflecție Sus
210 grade
  Jos 90 grade
  Stînga/dreapta 100 grade
 Spălarea obiectivului  da
 Metode de sterilizare  Chimic
   Etilen oxid opțional
   Posibilitatea de a se efectua
multiple proceduri de sterilizare
 Compatibilitate  cu videoprocesor
Fujinon VP-4450HD, sursa de
lumină Fujinon XL-4450
 Optiune  endoscopie HD
   vizualizare profundă vasculară
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 nu mai mic de 24 luni
din momentul livrării și/sau
instalării/dării în exploatare a
bunului, dacă dispozitivul necesită
a fi instalat. Documente
confirmative: *Manuale de service
în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și
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1.00Bucată30.1 Video-esofago-gastro-duodenoscop manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în
limba de stat - copie– confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului

33100000-1

31 Mîner de shaver
1.00Bucată31.1 Mîner de shaver Mîner de shaver

Descriere Mîner de shaver
DRILLCUT-X II
Parametrul Specificația
Viteza de rotație pentru lamele
shaver Minimală, reglabilă
 Maximală, ≥ 10 000 rpm
Viteza de rotație pentru freza
Minimală, reglabilă
 Maximală, ≥ 12 000 rpm
Canal direct de aspiratie Da
Canal de irigare Încorporat
Sistem de blocare pentru lamele
shaver si freze Manual
Mîner Detașabil
Metode de sterilizare Autoclavabil,
134 ºC
Compatibilitate UNIDRIVE® S III
ECO/ENT/NEURO, KARL
STORZ
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 nu mai mic de 24 luni
din momentul livrării și/sau
instalării/dării în exploatare a
bunului, dacă dispozitivul necesită
a fi instalat. 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

33100000-1

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
in decurs de 45 zile din momentul inregistrarii contractului de catre 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
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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 –
confirmată prin semnătura şi ştampila Ofertantului

Da

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

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

Nu

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

Nu se cere Nu

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

Nu se cere Nu

15 Formularul ofertei F 4.1 - original - conform formularul ofertei F 4.1. Da
16 Formularul ofertei F 4.2 - original - conform formularul ofertei F 4.2 . Da
17 Garanţia pentru ofertă -original- prevăzută în punctul IPO 23.1; conform

formularului F 3.2 din documentația standard
Da

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

Da

19 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

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

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

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

Da

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

- confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Ofertantului;

Da

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

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

Da

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

Da

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

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. Pentru "Dispozitiv pentru reprocesarea
automata a sistemelor de endoscopie" poziția 28
perioda de deservire/mentenanță – 5 ani.

Da

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

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

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: 05.03.2018 10:00
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 60 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

05.03.2018 10:00la:
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1pe adresa:
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FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

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

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

procedurii:
CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

1.2. Obiectul achiziţiei: achiziționarea centralizată de dispozitive medicale conform necesităților IMSP pentru
trimestrul I al anului 2018

1.3. Numărul procedurii: 18/00138
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publică
1.5. Codul CPV: 33000000-0
1.6. Numărul şi data Buletinului

Achiziţiilor Publice:
8 din 26.01.2018

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor
publici:

Alte surse

1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare: CAPCS
1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea

partenerului de dezvoltare:
Surse bugetare si surse extrabugetare

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

atribuire, adresa autorităţii
contractante este:

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

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 Analizator biochimic, semiautomat, cu
sistem de tip deschis
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1.1 33100000-1 Analizator biochimic, semiautomat, cu
sistem de tip deschis

Bucată 2.00 Analizator biochimic, semiautomat, cu
sistem de tip deschis Descriere Analizator
semiautomat destinat analizelor
biochimice cu sistem de tip deschis de
reactivi Parametrul Specificația Tip sistem
Sistem deschis de reactivi Tip probă Ser
da Plasmă da Sînge intergu da, Urina da.
Reagenți Lichid da Cu posibilitatea de a fi
substituiți Incubator da, Temperatura
termostatare 37°C, Capacitatea minim 8
tuburi. Cuva absorbanta da, Cuvă
reutilizabilă da, Volum reactiv/investigatie
≤ 500 mcl. Regimuri de măsurare: Punct
final da, Cinetic da, Mono și bi-cromatic
da, Imunoturbidimetrc da, Multipoint
cinetic da. Sursa de lumină Minim 6
lungimi de undă. Data management
Display da Memorie internă da Interfață
PC da Imprimantă da Calibrarea automată
da Alimentarea Rețeaua electrică 220 V,
50 Hz da 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 nu mai mic de 24 luni din
momentul livrării și/sau instalării/dării în
exploatare a bunului, dacă dispozitivul
necesită a fi instalat. 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

2 Analizator biochimic, semiautomat, cu
sistem de tip inchis
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2.1 33100000-1 Analizator biochimic, semiautomat, cu
sistem de tip inchis

Bucată 1.00 Analizator biochimic, semiautomat, cu
sistem de tip închis Descriere Analizator
semiautomat destinat analizelor
biochimice cu sistem înschis de reactivi
Parametrul Specificația Tip sistem Sistem
închis de reactivi Tip probă Ser da, Plasmă
da, Sînge intergu da, Urina da. Reagenți
Lichid da Cu posibilitatea de a fi
substituiți da Incubator da, Temperatura
termostatare 37°C, Capacitatea minim 8
tuburi. Cuva absorbanta da, Cuvă
reutilizabilă da, Volum reactiv/investigatie
≤ 500 mcl. Regimuri de măsurare: Punct
final da, Cinetic da, Mono și bi-cromatic
da, Imunoturbidimetrc da, Multipoint
cinetic da. Sursa de lumină Minim 6
lungimi de undă. Data management
Display da, Memorie internă da, Interfață
PC da, Imprimantă integrată da,
Calibrarea automată da, Alimentarea
Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz da, 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 nu mai mic de 24 luni din
momentul livrării și/sau instalării/dării în
exploatare a bunului, dacă dispozitivul
necesită a fi instalat. 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

3 Coagulometru semiautomat
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3.1 33100000-1 Coagulometru semiautomat Bucată 1.00 Coagulometru semiautomat Cod 151110
Descriere Coagulometru semiautomat
destinat pentru testarea mostrelor preluate
de la pacienţi pentru determinarea
factorilor de coagulare a sîngelui.
Parametrul Specificația Configurația
Capacitatea sistemului ≥ 2 probe simultan
Tip probă plasmă da Teste APTT da FIB
da PT da TT da Data management Display
LCD sau LED Imprimantă da Interfață PC
da Introducerea manuala ID 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 nu mai mic de 24 luni din
momentul livrării și/sau instalării/dării în
exploatare a bunului, dacă dispozitivul
necesită a fi instalat. 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

4 Analizator biochimic, automat, cu sistem
de tip deschis, performanta medie
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4.1 33100000-1 Analizator biochimic, automat, cu sistem de
tip deschis, performanta medie

Bucată 1.00 Analizator biochimic, automat, cu sistem
de tip deschis, performanta medie
Descriere Analizator automat destinat
analizelor biochimice cu sistem de reactivi
de tip deschis. Sistem analitic automat, cu
calculator integrat sau exterior (procesor,
monitor, tastatura+mouse. Tip de lucru
continuu, Tip sistem deschis, randoom
acces. Capacitatea (teste/oră) ≥200 (teste
fotometrice). Posibilitatea efectuării
analizelor urgente da Tipul dispozitivului
staţionar Tip probă Ser şi plasmă urină
sînge integru CSF (lichid cefalo-rahidian)
Tip diluare automat Sistem de spălare
automat Program control al calității da
Rotor cu răcire pentru reagenți cu răcire
Rotor cu răcire pentru mentinerea probelor
cu termostat la 37 grade C Regimuri de
măsurare: Cinetic, Mono și bi-cromatic,
Imunoturbidimetric, Controlul cantității
reagentului rămas, Semnalizare lipsă
reagent și probă. Sistemul de dozare:
Reagenții: Utilizarea a minim 2 metodici:
mono și bireagent Volumul reagentului
programabil cu pasul 1 µl. Cu sensor de
obstacol Alimentarea 220 V, 50 Hz
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 nu mai mic de 24 luni
din momentul livrării și/sau instalării/dării
în exploatare a bunului, dacă dispozitivul
necesită a fi instalat. 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

5 Electrocardiograf 6 canale, cu
interpretare
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5.1 33100000-1 Electrocardiograf 6 canale, cu interpretare Bucată 3.00 Electrocardiograf cu 6 canale, cu
interpretare Cod 260220 Descriere
Electrocardiograf cu 6 canale, care
înregistrează, printează şi/sau
interpreteaază ECG de la o singură sau
mai multe derivații simultan cu display
color. Parametrul Specificația Tip pacient
adult, pediatric Numărul de canale de
procesare 6 Configurația Portabil da
Suport pe rotile da Derivațiile Tip
înregistrare auto și manual Sensivitatea
2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare
da Gama de frecvență De diagnostic 0.67-
150 Hz De filtrare musculare de frecvență
înaltă de frecvență joasă de rețea 50 Hz
Impendanța de intrare ≥2.5 M Ohm Gama
de rejecție a modului comun la 50 Hz >86
dB Indicator deconectare electrod acustic
sau vizual da Imprimantă Termică
încorporată Mărimea hîrtiei ≥ 60 mm Să
se indice numele derivației printate da
Viteza de înscriere 25, 50 mm/s
Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de
derivații înscrise simultan 3, 6 Display
grafic, color da Numărul de derivații
afișate simultan 12 Posibilitatea
transmiterii datelor la un sistem de
management al datelor EKG prin fir (să se
indice interfața te transmitere) Date
pacient Nume, ID, vîrsta, sex, greutate,
înălțimea Măsurări PR, PQ, QT, QTC, P,
QRS, T, HR; Identificarea aritmiei da
Interpretarea da Timpul interpretării
minim 10 s Alimentarea- 220 V, 50 Hz
Baterie internă- reîncărcabilă da Timp
operare autonomă ≥2,5 h Protecție
defibrilator- da Indicatori vizuali contact
slab sau lipsă de contact status sistem
deconectare alimentare rețea baterie
descărcată Acesorii standard Cablu
pacient cu set de electrozi pectorali de tip
pară (6 buc.) și membranari de tip clește
(4 buc.) 2 unități Hîrtie termică 5 bucăţi
Gel de contact 1 litru Suport pe rotile 1
unit. Geantă pentru transportare 1 unit.
Stand pe rotile 1 unit. 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 nu mai mic de 24 luni din
momentul livrării și/sau instalării/dării în
exploatare a bunului, dacă dispozitivul
necesită a fi instalat. 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

6 Analizator hematologic, automat (3 diff),
cu sistem de tip inchis



23.01.2018 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 7/34

6.1 33100000-1 Analizator hematologic, automat (3 diff), cu
sistem de tip inchis

Bucată 1.00 Analizator hematologic, automat (3 diff),
cu sistem de tip închis Cod 150520
Descriere- Analizator hematologic
automat (3 diff) destinat analizei
componenței sanguine cu sistem închis de
reactivi Parametrul Specificația Tip sistem
închis Metode de analiză- 3 diff Procedura
de curăţire- automată Parametri
determinați și calculați: WBC RBC HGB
HCT MCV MCH MCHC PLT LYM MID
GRA LYM% MID% GRA% RDW-SD
RDW-CV PDW-SD PDW-CV MPV PCT
Capacitate (probe/oră)- ≥60 Diluarea-
automată Afişaj- graphic Imprimantă-
încorporată Sistem ID pacient da
Introducerea datelor manual Interfaţa PC
da Afişarea histogramelor- da Stocarea
datelor- da Calibrarea- automată
Histograme: WBC- repartizarea
leucocitelor după volum RBC-
repartizarea eritrocitelor după volum PLT-
repartizarea trombocitelor după volum
Afişarea pe ecran a tuturor datelor-
histograme rezultate grafice rezultate din
arhivă date de service Afişarea rezultatelor
pe imprimantă- Parametri determinaţi şi
calculaţi- histograme pe parametrii de
bază- RBC, WBC, PLT, date despre
pacient Indicatori de avertizare- da
Control al calităţii- în 3 nivele cu
construirea graficelor Levey-Janings
Limba de comunicare- rom/rus Memorie
internă- > 1000 pacienţi Accesorii- Vas
pentru deşeuri tuburi pentru reagenţi
tuburi pentru spălare Alimentare 220 V, 50
Hz Certificat- Certificat de la producător
ce atestă pregătirea specialiștilor pentru
întreținerea tehnică a echipamentului
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 nu mai mic de 24 luni
din momentul livrării și/sau instalării/dării
în exploatare a bunului, dacă dispozitivul
necesită a fi instalat. 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

7 Unitate stomatologica (caracteristici de
baza)
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7.1 33100000-1 Unitate stomatologica (caracteristici de
baza)

Bucată 5.00 Descriere Reprezintă echipamentul
stomatologic esenţial pentru igiena
dentară şi tratament stomatologic
Parametrul Specificaţia Scaun
stomatologic Unghi de înclinare de la
100°pînă la 180° Tetieră reglabilă Urcare/
coborîre ≥40cm Setări minim 2 utilizatori
Greutate maximă 200kg Comandă pedală
Suprafaţa rezistentă la prelucrarea chimică
Programe de poziţionare minim 5
Accesorii cotiere Scaun medic Suprafaţa
rezistentă la prelucrarea chimică Sarcina
maximă 200kg Înălţime reglabilă Suport
spate da Suport picior da Masa dentistului
Turbină da Seringă cu 3 căi apă, aer, spray
vîrf angulat 90⁰, detaşabil Scaler cu
minim 6 vîrfuri cu iluminare LED da
Micromotor electric da Piesă contraughi
da Braţ asistentă Aspirator de salivă 2
furtunuri Panou de comandă cu aceleași
funcții ca la masa dentistului da Bloc
hidraulic Bol detaşabil da Clătitor da
Filtru pentru impurităţi da Posibilitatea
programării volumului de apă da Turbină
dentară Sistem buton la schimbul borului
da Presiune de lucru de la 2.5 pînă la 2.7
bar Sursa de lumină LED Răcire apă/aer
minim 3 orificii separate Rotaţii ≥300000
rot/min Piesă contraunghi Rotaţii ≥40000
rot/min Adaptabilă la micromotor da
Autoclavabilă da Schimbarea frezei buton
Răcire apă/aer minim 3 orificii separate
Sursa de lumină LED da Poziţii 2 ≥ 6000
Lux de la 40 000 Lux Axa de rotaţie ≥3
Unghi de iluminare reglabilă Înălţime
reglabilă Tip lumină alb/rece Detartror
(scaler) 5 vîrfuri cu iluminare LED da
Mîner detaşabil, autoclavabil da Frecvenţa
de lucru 25 pînă la 31 KHz Intensitate
reglabilă Tip virfuri ≥ 4 Accesorii trusă
endodotică Compresor Fără ulei da Putere
≥1,5kw Revenirea automată la poziţia
iniţială da Comanda de oprire urgentă da
Control multifuncţional de la picior mobil
Tensiune 220-240V Frecvenţa 50-60 Hz
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 nu mai mic de 24 luni
din momentul livrării și/sau instalării/dării
în exploatare a bunului, dacă dispozitivul
necesită a fi instalat. 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

8 Mașină de anestezie (caracteristici
avansate)
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8.1 33100000-1 Mașină de anestezie (caracteristici
avansate)

Bucată 1.00 Mașină de anestezie (caracteristici
avansate) Cod 110110 Descriere Mașina
de anestezie este destinată să livreze, să
monitorizeze gazele anestezice și să
asigure respirația artificială a pacientului
în timpul actului chirurgical Parametru
Specificaţia Prize de gaz O2, NO2, Aer
Suport butelie de gaz O2, NO2, aer
Vaporizatoare, agenți tip Desflurane,
enfluran, halotan, izofluran, sevofluran
număr ≥2 interlock da sistem de absorbție
da Mecanism de siguranță O2 acustică,
vizuală, cu blocarea automată a NO2
Mecanism de siguranță de amestec
hipoxic da Ventilator automat tip pacient
Adult, pediatric, neonatal moduri de
ventilație Manual/spontans, VCV, PCV,
SIMVsau suport presiune volumul Tidal
da gama, cc 20-1,500 volumul minut da
gama, L / min >20 frecvență, bpm 5 to 60
fluxul inspirator, L / min ≥3-40 raportul
I:E minim 1:3 la 3:1 pauză de inspirație da
limita de presiune , cm H2O Ajustabilă,
<70 PEEP, cm H2O 0-20 Sistem de
autodiagnostic testare la scurgeri, testarea
circuitelor respiratorii, complianța,
alimentarea cu gaz, verificarea tuturor
sistemelor Sistem de baleiaj activ sau
pasiv Sistem de management al datelor
anestezice da Monitorizarea Presiunea de
aer Alarmă de înaltă presiune da Alarma
presiune subatmosferică da Continuarea
alarma presiune da Presiune scăzută /
apnee da Alte alarme de presiune da
Volumul expirator / flux da Alarmă apnea
da Concentrația de O2 da Timp de răspuns
, sec <30 Concentrația de CO2 alarmă
apnee da (dacă monitorul CO2 este
integral) N2O da Monitorizare agent Tipul
de agenți Desfluran, enfluran, halothan,
isofluran, sevofluran Auto ID da Alarmă
concentrare agent da ECG ritmului cardiac
da (dacă monitorul ECG este integral)
segment ST da (dacă monitorul ECG este
integral) Tensiune sanguină neinvazivă da
Tensiune sanguină invazivă da
Temperatura da Pulsoximetria da Afișor
Numărul de afișoare 2 Integrat da Interfață
cu altele da Alarme prioritare 3 Tensiune
de alimentare 220 V, 50 Hz Baterie internă
≥50min. Presiune de alimentare cu gaz 3-6
bar 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 nu mai mic de 24 luni
din momentul livrării și/sau instalării/dării
în exploatare a bunului, dacă dispozitivul
necesită a fi instalat. 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

9 Analizator ionoselectiv, pentru centre de
sanatate
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9.1 33100000-1 Analizator ionoselectiv, pentru centre de
sanatate

Bucată 1.00 Analizator ionoselectiv, pentru centre de
sănătate Descriere Analizatoarele de
electroliţi testează unul sau mai mulţi
electroliţi folosind electrozi iono-
selective. Aceste analizatoare sunt
destinate laboratoarelor din cadrul
centrelor de sănătate Parametrul
Specificația Tip probă Ser da Urină da
Plasmă da Sînge integru da Autosampler
Tub închis/deschis închis Oprirea
termostat da Tip analize Na+ da K+ da Cl-
da Ca++ da pH da Spălare automată da
Calibrare tip automată da Forma de
electrozi Care se înlocuiesc da Display
LCD sau LED da Imprimanta Incorporata
Data management da Interfața PC da
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 nu mai mic de 24 luni
din momentul livrării și/sau instalării/dării
în exploatare a bunului, dacă dispozitivul
necesită a fi instalat. 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

10 Autoclav 200 l
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10.1 33100000-1 Autoclav 200 l Bucată 1.00 Autoclav 200 l cu încărcare orizontală
(oțel inox) Cod 270190 Descriere
Sterilizatoare cu aburi fără vacuum, cu
încărcătură orizontală, utilizează aburi sub
presiune care generează căldură umedă ce
ajuta la eliminarea microbilor viabili din
dispozitive medicale non-termic-sensibile,
inclusiv produse tolerante la căldură
folosite pentru îngrijirea pacientului cu
scopuri chirurgicale şi
generale.Construcția interioară este din
oțel inox. Parametrul Specificația
Încărcare orizontală Construcția
interioară- din oțel inox Exterior- metalic
galvanizat sau oțel inox. Securitate la
supraîncălzire- da Alarme- acustică
vizuală Durata sterilizartii reglabilă- da
Control- Microprocesor Sistem de blocare
a ușii autoclavului care impiedică pornirea
ciclului dacă este ușa deschisă - da Ușa
ramăne blocată pana la scaderea sfîrşitul
procesuluide sterilizare- da Suprafata
exterioara - să nu se încălzească Setarea
de catre utilizator a modului de lucru dorit
da Imprimantă- da Afișaj- alfanumeric
Ciclu de strilizare- Ciclu de presiune
pozitivă Sistem de uscare- da Facilități de
setare- timp temperatura eliberare
automată a vaporilor racire rapidă
imprimarea rezultatelor Volum interior-
200 ± 50 l Precizie timp de sterilizare- 1
min Rafturi - ≥3 Regimuri de sterilizare-
minim 5 regimuri Gama de temperatură:
100-134 grade C Rezervor apă min. 15 l
Înregistrator date - da Tip date- data timp
temperatura presiune Alimentare- Cerinţe
de alimentare la reţeaua electrică: 380V,
50 Hz 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 nu mai mic de 24 luni
din momentul livrării și/sau instalării/dării
în exploatare a bunului, dacă dispozitivul
necesită a fi instalat. 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

11 Masă ortopedică
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11.1 33100000-1 Masă ortopedică Bucată 1.00 Masă ortopedică Parametru Specificaţie
Descriere Destinată pentru plasarea
pacientului pentru aplicații ortopedice
Poziționare Reglarea înălțimei - limita de
jos 60-70cm, limita de sus 95-115cm
Trendelemburg 25 grade
Antitrendelemburg 25 grade Înclinare
laterală 18 grade Capacitate ≥ 200 kg
Acțiune electromecanică Control pupitru
sau pedală Radiotransparentă da Utilizare
radiologică, Tunel pentru X-ray pe toată
lungimea mesei Accesibilitatea brațului C
- da Mărimea maximă a casetei minim
35x43 cm Atașament de bază - mobil Șine
laterale pentru accesorii - pe toată
lungimea mesei Structura coloanei oțel cu
acoperire antistatică, anticorozivă Roți -
da Blocare roți - da Acțiune
electromecanică Accesorii: suport cot - 2
buc. suport umăr - 2 buc. suport pisioare -
2 buc. suport torace - 2 buc. suport mînă
(decubit lateral) - 1 buc. Alimentare 220
V, 50 Hz 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 nu mai mic de 24 luni din
momentul livrării și/sau instalării/dării în
exploatare a bunului, dacă dispozitivul
necesită a fi instalat. 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

12 Ventilator pulmonar (caracteristici)
12.1 33100000-1 Ventilator pulmonar (caracteristici) Bucată 1.00 Ventilator pulmonar (caracteristici

avansate) Cod 110320 Descriere
"Ventilatoarele mecanice oferă suport
ventilator temporar sau permanent pentru
pacienţii care nu pot respira pe cont
propriu sau care au nevoie de asistenţă,
menţinînd o ventilare adecvată. "
Parametrul Specificația Tip Mobil, pe
suport cu rotile da Tip pacient adult,
pediatric da Gama de control/setări Volum
total 20-2,000 mL Flux inspir 3-180 L/min
Presiune inspir 0-80 cm H2O Rata
respiratorie 0-120 rpm Timp inspir 0-3 s
Timp expir 1 la 8 s Rata I:E 1:4 to 4:1
Pauză la inspir 0-3 sec Pauză la expir 0-3
sec FiO2, % 21-100 Buton pentru
respirație manuală da PEEP/CPAP 0-45
cm H2O Suport presiune 0-45 cm H2O
Vaporizator da Mecanism triger Presiune,
flux Bias/base flow range, L/min 0 la 20
L/min Ajustarea presiunii pantă/rampă da
Funcția suspin Buton 100 % O2 da
Timpul maxim activ al butonului 100 %
O2 2 min Blocarea panoului de control da
Moduri de operare Modul A/C A/C Volum
respirator da A/C presiune respiratorie da
Modul SIMV SIMV volum respirator da
SIMV presiune respiratorie da Modul
SIPAP/Spontan SIPAP suport presiune da
Modul Apnea-backup da Moduri
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combinate da Ventilație neinvazivă da
Modul Bilevel/APRV da Parametri
monitorizați/afișați Presiunea inspiratorie
maximă da Presiunea medie în căile
respiratorii da Presiunea PEEP da
Volumul total da Monitorizarea FiO2 da
Rata respiratorie da Timp inspir da Timp
expir da Rata I:E da Volumul minutar
spontan da Alarme pacient FiO2 mare/mic
da Volum minutar mare/mic da Presiune
inspir mare/mică da PIP mare da PEEP
mare da Lipsă PEEP da Apnea da
Presiune/ocluzie continuă ridicată da
Inversare IE da Circuit respirator
deconectat da Alarme echipament Lipsă
alimentare gaz da Lipsă alimentare
electrică da Baterie descărcată da Eroare
de sistem Sensor decalibrat, scurgere prin
valve Autodiagnostic da Interfața Interfața
cu dispozitivele exterioare da Porturi
pentru ieșirea datelor da Port pentru
alarmă la distanță da Ieșire analogică da
Raportarea alarmelor și starea pacientului
afișare pe display da Transmiterea
rapoartelor la imprimată da Posibilitatea
conectării în rețea centralizată da Display
LCD sau LED da Touchscreen da
Alimentare Pneumatică Compresor intern
da Gazele comprimate aer, O2 Presiunea
în rețea 3-6 atm Electrică Rețea electrică
220 V, 50 Hz da Baterie internă
reîncărcabilă da Timp operare baterie ≥ 1
h Accesorii Circuite respiratorii adult 2
seturi sterilizabile Mască respiratorie adult
2 seturi sterilizabile Umidificator
Compatibil cu ventilatorul da Certificate
Certificat de la producător ce atestă
pregătirea specialistului pentru întreținerea
echipamentului tehnic da 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 nu mai mic de 24 luni din
momentul livrării și/sau instalării/dării în
exploatare a bunului, dacă dispozitivul
necesită a fi instalat. 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

13 Pompa de infuzie (perfuzor) cu seringă
(caracteristici avansate)
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13.1 33100000-1 Pompa de infuzie (perfuzor) cu seringă
(caracteristici avansate)

Bucată 7.00 Pompă de infuzie(perfuzor) cu seringă
(caracteristici avansate) Cod 130610
Descriere Acest grup de produse înclude
pompe pentru seringi cu cerințe avansate,
au rata reglabilă de flux, prevăzute pentru
anestezie, folosirea de durată la patul
bolnavului, pentru transportarea
pacienţilor gravi, pot fi instalate seringi
pînă 60 ml. Parametrul Specificația
Display Date afișate Doza da Concentrația
da Intervalul de blocare da Rata fluxului
da Cerințe față de pacient da Alarme da
Proprietățile pompei Rata fluxului Pasul
de incrementare 0.1 mL/h Dozarea
bolusului da Incrementarea 0.1-25 ml
Doza bolus maximală inițială da
Programarea dozei da Concentrația 0.1-
100 mg/ml Gama KVO, ml/h între 1 și 10
Compatibilitate cu RMN da Eroarea ≤2%
Chemare asistentă da Caracteristici de
siguranță Protecție la curgere liberă din
sistem da Intervalul de timp de blocare,
min ≤5-100 Limita dozei acumulate da
Limitare acce sprin buton de blocare a
tastelor sau prin parolă da Detectarea
mărimii seringii da Alarme și indicatori
Ocluzie sus/jos da Eroare de flux da Aer
în sistem da Eroare de sistem da Rezervor
gol da Perfuzia pe sfîrșite da Baterie
descărcată da Baterie epuizată da Alarmă
sonoră Volum reglabil Da Buton mod
silențios da Jurnalul de evidență Numărul
de evenimente memorate ≥2000
Evenimente stocate Butoane apăsate da
Coduri de eroare da Alarme da
Medicamente injectate da Cantitatea
infuzată da Setări da Bolus solicitat da
Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz
da Baterie internă Reîncărcabilă da Timp
de operare ≥5h la 10 mL/h 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 nu mai mic de 24 luni din
momentul livrării și/sau instalării/dării în
exploatare a bunului, dacă dispozitivul
necesită a fi instalat. 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

14 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor
vitale (caracteristici vitale)
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14.1 33100000-1 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor
vitale (caracteristici vitale)

Bucată 4.00 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor
vitale (caracteristici avansate) Cod 260310
Descriere Sistem pentru monitorizarea și
afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu
caracteristici avansate. Parametrul
Specificația Display, tip Diagonala ≥ 7
inch LCD sau LED da Numărul de curbe
afișate între 3 și 12 minim Parametri
afișați ECG Pulsul SpO2
Fotopletismograma Presiunea sanguină
neinvaziv Presiunea sanguină invaziv
Debit cardiac Capnografia Temperatura
Analiza automată a undei ST Trendingul
ST da Media în analiza segmetului ST da
Analiza automată a undei ST da Analiza
peacemaker da Numărul de derivații ECG
monitorizate 12 Protocoale de lucru
preprogamate da Protocoale de lucru
setate de utilizator da Memorie internă da
Trendingul evenimentelor da Arhivarea
datelor da Imprimantă Încorporată da
Forme de raportare Viteza de înscriere 25,
50 mm/s Înscriere continuă da
Preprogramate da Personalizate da
Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz
da Baterie internă da Timp de lucru
autonom a bateriei minim 1 h Accesorii
Cablu ECG 2 seturi Sensor temperatură 2
seturi Sensor SpO2, fotopletismografie 2
seturi Accesorii pentru capnografie 2
seturi Manșetă 2 seturi Interfata de
conectare la monitorul central Ethernet,
wireless, RS-232 etc. da Alarma vizuala,
sonora da 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 nu mai mic de 24 luni din
momentul livrării și/sau instalării/dării în
exploatare a bunului, dacă dispozitivul
necesită a fi instalat. 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

15 Defibrilator extern, semiautomat
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15.1 33100000-1 Defibrilator extern, semiautomat Bucată 1.00 Defibrilator extern, semiautomat
Descriere Aparate semiautomate
analizează ECG şi se încarcă automat, însă
operatorul activează descărcarea.
Defibrilatoarele externe semiautomate se
utilizează în secţiile de medicină urgentă
sau de către poliţie şi pompieri –
personalul care este responsabil pentru
urgenţe medicale. Parametrul Specificația
Defibrilator Tip Automat sau
asemiautomat Acțiune manuală da
Secvențe de energie ≥ 200 J Setare
manuală a energiei da Forma de undă la
ieșire bifazică Display Afișare semnal
ECG da Afișare ritm cardiac da Afișare
mesaje informative da Electrozi Tip
oricare Suprafața conductivă a
lelctrodului, cm ^2 >50 >15 pediatric
Valabilitatea > 1 an Analiza Auto da
Timpul de analiză, sec. <15 Autotestare da
Timp de încărcare <15 s Printer încorporat
da Memorie Informația stocată ECG, șoc
Capacitatatea de stocare, >15 min. Baterie
Tip reîncărcabilă Timp de operare >30 de
descărcări sau 2 ore continui de
monitorizare a ECG Interfața PC da
Greutate < 7 kg Alimentare 220 V, 50 Hz
Accesorii Padele adult Padele pediatrice
Cablu ECG 3/5 fire Gel de contact 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 nu mai mic de 24 luni din
momentul livrării și/sau instalării/dării în
exploatare a bunului, dacă dispozitivul
necesită a fi instalat. 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

16 Sterilizator cu aburi (autoclav) volum
400l (oțel inox)
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16.1 33100000-1 Sterilizator cu aburi (autoclav) volum 400l
(oțel inox)

Bucată 1.00 Sterilizator 400 L (oțel inox) Cod 270380
Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat
sterilizării intrumentelor medicale cu
consctrucție interioară din oțel inox
Parametrul Specificația Ventilaţie- forţată,
controlată electronic Construcție
interioară- oțel inox Construcție
exterioară- cu acoperire anticorozivă
Regimuri de sterilizare- programabile
Protecție la supraîncălzire- analogical
digitală Alarme- acustică vizuală
Diagnostic automat- cu afișarea codului
erorii Abaterea- nu mai mare de 3 grade C
Volumul- 400 ±50 l Temperatura maximă
–cuprinsă între 200 şi 250 grade Crecizie
timp de sterilizare- ≤1 min Rafturi- ≥ 6,
din oțel inox Alimentarea 220 V, 50 Hz
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 nu mai mic de 24 luni
din momentul livrării și/sau instalării/dării
în exploatare a bunului, dacă dispozitivul
necesită a fi instalat. 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

17 Microscop binocular cu cameră video
incorporata

17.1 33100000-1 Microscop binocular cu cameră video
incorporata

Bucată 1.00 Microscop binocular, cu cameră
Parametru Specificația turetă moletată da
revolver pentru 5 obiective da butoane de
focalizare da rotații de focalizare fină "300
microni etalonat în trepte de ±3 microni"
Tub binocular tuburi cu puncte (pointer)
da unghi de vizualizare 45° (±5°) atașat la
suport cu set de șuruburi da cîmp de
vizualizare ≤20mm cu ajustarea distanţei
interpupilare 52-75mm (±5mm) Oculare
protecție pentru ochi da 10x/20 cu pointer
2 buc. focalizare auto da suport de reticule
cu focusare 25mm (±3mm) diametru
reticule 30mm (±3mm) Condensor Abbe
universal pre-centrat si pre-focusat cu slot-
uri pentru accesoriile pentru tehnica de
vizualizare cu contrast de fază și câmp
întunecat da compensator da etichete de
mărire pe compensator da abbe
condensator de 0.9 uscat/1.25 ulei da
Obiective Plan Achromat: 2.5x, 0.07NA
(±0.03) coverglass da 5x, 0.12NA (±0.03),
distanța de lucru ±14mm da 10x, 0.22NA
(±0.08) si distanta de lucru de ±7.8 mm,
WD da 20x, 0.47NA (±0.08) si distanta de
lucru de ±2.4 mm, WD da 40x, 0.65NA
(±0.1) si distanta de lucru de ±0.3 mm,
WD da Iluminare LED 4300 - 5000 K
durata de viață a LED-ului ≥ 20 000 ore
ajustare a intensității da disponibil cu
diafragmă reglabilă de cîmp Koehler da
dezactivare automată dacă microscopul nu
se utilizează opțional Imagine tuburi
disponibile trinoculare (50%/50% lumină
split) da adaptoare C-mount cu suport da
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cu cameră modulară (50%/50% lumină
split) da Camera video format video ≥ HD
rezoluția matrice ≥5Mpx conexiuni
HDMI, DVI, USB, altele conexiune WiFi
opțional posibilitatea de conectare la
calculator, Windows, OS. da posibilitatea
de conectare card de memorie da timp de
expoziție ≥ 1-500ms butoane pentru
accesare funcției rapide cu iluminare LED
da sursa de alimentare încorporată pentru
camera video da Măsuţa "distanța de
mișcare a pieselor pe X și Y" ≥ 25 - 75mm
(±5mm) mîner vertical pentru stativ da
mecanică pentru operare cu mâna dreaptă
cu acţionare coaxială pentru deplasarea pe
X și Y da încărcare mono manuală a
pieselor da masuta de lucru ≥ 125 x 115
mm Fixator de probe (lamele) universal
pentru un singur specimen da Unitatea de
alimentare- încorporat da 220V, 50 Hz da
siguranțe externe da Accesorii Ulei de
imersie – o sticluță da 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 nu mai mic de 24 luni din
momentul livrării și/sau instalării/dării în
exploatare a bunului, dacă dispozitivul
necesită a fi instalat. 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

18 Agitator orizontal
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18.1 33100000-1 Agitator orizontal Bucată 1.00 Agitator de laborator (orbital) Descriere
Pentru agitarea probelor în condiţii
ambientale: pe masa de laborator, într-un
incubator, într-o cameră climatică. Folosit
în laboratoarele din domeniul
biofarmaceutic şi biomedical. Parametru
Specificaţia Mişcarea Orbitală Diametru
al oscilării orbitale ≥3-20 mm Suprafata
de lucru ≥300x300mm Viteză reglabilă ≥0
- 180 rpm (±1rpm) Alimentarea 220-240V,
50Hz Adaptor suplimentar necesar pentru
plăci şi tuburi da Temporizator funcţionare
continuă funcţionare temporizată de la 1-
120min Rezistent la prelucrarea chimică
da Platforme substituibile da 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 nu mai mic de 24 luni din
momentul livrării și/sau instalării/dării în
exploatare a bunului, dacă dispozitivul
necesită a fi instalat. 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

19 Etuvă de hibridizare (Cuptor
hibridizare)

19.1 33100000-1 Etuvă de hibridizare (Cuptor hibridizare) Bucată 1.00 Etuvă de hibridizare Descriere Etuvă
destinată pentru procedura de hibridizare
și blotting cu două camere care
funcționează în mod independent și
necesită diferite setări, temperatură,
mișcare. Parametrul Specificația Etuva
formată din 2 camere da Camera
superioară "Afișare temperaturei actuale
din interiorul camerei" LED sau LCD
"Intervalul de temperatură ambiant " de la
+10 ... +80C° (±5C°) "Stabilitatea
temperaturei în interiorul cuptorului"
±0.3C° la 68C° "Stabilitatea temperaturei
în interiorul sticlei" ±0.1C° la 68C°
"Uniformitatea temperaturi în interiorul
cuptorului" ±0.1C° la 68C°
"Uniformitatea temperaturi în interiorul
sticlei" ±0.1C° la 68C° Agitator cu tavă,
mișcări sub unghi sus-jos "50 - 100
ciclu/min (±10 ciclu/min)" Mărimea tavei
aproximativ 250 x 150mm Agitator orbital
10 - 30 rpm (±5rpm) Posibilitatea de
ajustare a unghiului agitorului orbital .+ 7
grade (±1°) Capacitatea de încărcare a
sticlelor (mărimele în dependență de
specificul dispozitivului propus)
"aproximativ 20buc de 35x150mm sau
10buc de 35x300mm sau 4buc de
70x300mm" Kit carusel in dependență de
marimea sticlelor da Camera inferioară
"Afișare temperaturei actuale din
interiorul camerei" LED sau LCD
"Intervalul de temperatură ambiant " de la
+10 ... +99.9C° (±5C°) "Stabilitatea
temperaturei în interiorul cuptorului"
±0.3C° la 68C° "Stabilitatea temperaturei
în interiorul sticlei" ±0.1C° la 68C°
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"Uniformitatea temperaturi în interiorul
cuptorului" ±0.1C° la 68C°
"Uniformitatea temperaturi în interiorul
sticlei" ±0.1C° la 68C° Capacitatea de
încărcare a sticlelor (mărimele în
dependență de specificul dispozitivului
propus) "aproximativ 20buc de
35x150mm sau 10buc de 35x300mm " Kit
carusel in dependență de marimea sticlelor
da Viteza reglabilă a cartusului cu stile da
Viteza rotire cartus cu sticle 5 - 20rpm
(±5rpm) "Construcția internă a camerelor"
Oțel inoxidabil da "Accesorii (oferiți
accesoriile în dependență de specificul
dispozitivului propus)" "Tave necesare
pentru agitator mișcări sub unghi sus-jos"
da Tave necesare pentru agitatorul orbital
inclus da Sticle cu kit cartus separat 20buc
de 5x150mm 2 set 10buc de 5x300mm 2
set 4buc de 70x300mm 2 set Alimentarea
220 V, 50 Hz da 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 nu mai mic de 24 luni din
momentul livrării și/sau instalării/dării în
exploatare a bunului, dacă dispozitivul
necesită a fi instalat. 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

20 Ultrasonograf (Ecograf)



23.01.2018 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 21/34

20.1 33100000-1 Ultrasonograf (Ecograf) Bucată 1.00 Ultrasonograf ( Ecograf) APLICAŢII
CLINICE General, cardiac, Vascular
PROBE PORTURI ≥3 PROBE TIP, MHz
Linear 3 - 12 Phased/Vector/Sectorial 1-5
Convex 1-6 Multifrequency pentru toate
sondele NIVELE DE GRI ≥256 GAMA
DINAMICĂ ≥250dB PREPROCESARE,
Canale digitale ≥120000 Port pentru
conectare ECG da Adâncimea scanării
min: 0-2 cm; max: 40-50 cm
POSTPROCESARE IMAGINE MODURI
M-mod color da M-mod şi 2-D da CW
Doppler da Phased Array inversed
Harmonics da B-Flow angio da HR Flow
da Harmonic imaging da DOPPLER Tip
CW, PW, CFM, Tisular Afişare frecvenţă
da Afişare viteză da Power Doppler da
Duplex da Triplex da
FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale
da Diapazon dinamic selectabil da
Focalizare de transmisie ajustabilă da
Focalizare de recepţie dinamică da
PAN/ZOOM imagine în timp real da
imagine îngheţată da STOCARE
IMAGINI Capacitate ≥500GB USB 2.0
CINE da DICOM 3.0, pentru toate tipurile
de aplicații clinice da JPEG, WMV, &AVI
da MONITOR integrat de control (tactil)
≥10 PACHETE DE ANALIZĂ Cardiac da
Vascular da Stress echo da Altele
Abdominal, Pediatric Posibilitatea
efectuării Up Grade da MONITOR (LED)
≥21", afișare conform parametrilor
DIVIZARE MONITOR da Printer-video
incorporate da DVD/CD RW da
Alimentare electrică 220 V, 50 Hz
Accesorii UPS, backup time: min. 10 min
Traducator linear (f: 3-12 MHz)
Traducator convex (f: 1-6 MHz)
Traducator cardiac (f: 1-5 MHz)
Consumabile Hîrtie pentru imprimantă :
pentru ≥1000 secvențe Gel de contact: 10
buc 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 nu mai mic de 24 luni
din momentul livrării și/sau instalării/dării
în exploatare a bunului, dacă dispozitivul
necesită a fi instalat. 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

21 Ultrasonograf cardiac și Vascular,
performanță înaltă
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21.1 33100000-1 Ultrasonograf cardiac și Vascular,
performanță înaltă

Bucată 1.00 Ultrasonograf Cardiac si Vascular,
performanţă înaltă Cod 300120
APLICAŢII CLINICE Cardiac, Vascular,
Abdominal, OB/GIN PROBE PORTURI
≥2 PROBE TIP, MHz Linear 4 - 12
Phased/Vector/Sectorial 2 - 5
Multifrequency pentru ambele sonde
NIVELE DE GRI ≥ 256 GAMA
DINAMICĂ ≥ 250 dB
PREPROCESARE, Canale digitale ≥
120000 Port pentru conectarea ECG da
Adâncimea scanării ≥ 30 cm
POSTPROCESARE IMAGINE MODURI
M-mod color da M-mod şi 2-D da CW
Doppler da Phased Array inversed
Harmonics da B-Flow angio da Harmonic
imaging da DOPPLER Tip CW, PW,
CFM, Tisular Afişare frecvenţă da Afişare
viteză da Power Doppler da Duplex da
Triplex da FUNCŢIONALITĂŢI
Măsurători digitale da Diapazon dinamic
selectabil da Focalizare de transmisie
ajustabilă da Focalizare de recepţie
dinamică da PAN/ZOOM imagine în timp
real da imagine îngheţată da STOCARE
IMAGINI Capacitate ≥ 500GB USB da
Cine da DICOM 3.0 da MONITOR
integrat de control ≥ 7 '' PACHETE DE
ANALIZĂ Cardiac da Endovaginal da
Vascular da Stress echo da Convex da
Posibilitatea efectuării Up Grade da
MONITOR ≥ 21" DIVIZARE MONITOR
da Printer incorporat da 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 nu mai mic de 24 luni din
momentul livrării și/sau instalării/dării în
exploatare a bunului, dacă dispozitivul
necesită a fi instalat. 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

22 Distilator cu rezervor
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22.1 33100000-1 Distilator cu rezervor Bucată 1.00 Distilator cu rezervor Descriere Aparat
electric ce produce apa distilata de inalta
calitate, chiar si in conditiile utilizarii unei
surse de apa de calitate scazuta cu
domeniul de utilizare în laborator,
farmacie, medical. Parametru Specificație
Recipient ≤10 l Capacitatea de distilare ≤8
l/h Materialul carcasei oțel inox Materialul
de contact si elemente de incalzire oțel
inox pH 5,0-7 Conductivitate 0,056-5,0
µs/cm Modul de operare continuu
Rezervor de stocare a apei distilate
încorporat Protectie in cazul intreruperii
accidentale a alimentarii cu apa da, cu
protecție. Accesorii filtre, praf pentru
curățat 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 nu mai mic de 24 luni din
momentul livrării și/sau instalării/dării în
exploatare a bunului, dacă dispozitivul
necesită a fi instalat. 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

23 Aspirator chirurgical
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23.1 33100000-1 Aspirator chirurgical Bucată 1.00 Aspirator chirurgical Descriere
Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să
creeze o presiune de vid > 500 mm Hg.
Cele mai multe proceduri chirurgicale
necesită aspirare pentru a elimina sîngele
şi lichidele care se acumulează în zona
operatorie şi obstrucţionează vizibilitatea
chirurgului. Parametru Specificația Limita
minimă 0 mm Hg Vacuum Limita maximă
≥550 mm Hg Rata de flux, l/min. 25-40
Indicator vacuum da, eroarea ≥±10%
Reglator aspirație da Nivelul de zgomot,
dB ≤65 Vas colector Material excepție
sticla Numărul >1 Capacitatea, l ≥2,000
Protecție la umplere da Reutilizabil/de
unică folosință Reutilizabil Tip filtru
Reutilizabil Tensiunea de alimentare 220
V, 50 Hz Baterie internă reutilizabilă da
Timp operare ≥50min. 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 nu mai mic de 24 luni din
momentul livrării și/sau instalării/dării în
exploatare a bunului, dacă dispozitivul
necesită a fi instalat. 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

24 Pulsoximetru portativ
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24.1 33100000-1 Pulsoximetru portativ Bucată 2.00 Pulsoximetru portabil Cod 260410
Descrierea Pulsoximetru portabil
dispozitiv cu alimentare pe baza baterii,
care masoara pulsul si saturatia de oxigen
(SpO2). Parametru Specificație Interval de
măsurare SPO2 0-100% Pulsul 20-250
bpm Acuratețe, % SPO2 ±3% intre 70-
100% Pulsul ±3% intre 20-250 bpm
Rezoluția SPO2 ±1% Pulsul ±1 bpm
Afișaj SPO2 da Valoare pulsului da
Indicator baterie descărcată da Display
LED sau LCD Alarme Auditiv da Vizual
da Alimentare Baterie tip AAA Alkaline
Durata de viață ≥20 ore 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 nu mai mic de 24 luni din
momentul livrării și/sau instalării/dării în
exploatare a bunului, dacă dispozitivul
necesită a fi instalat. 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

25 Sistema termico pulsativă pentru
tratamentul sindromului de ochi uscat
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25.1 33100000-1 Sistema termico pulsativă pentru
tratamentul sindromului de ochi uscat

Bucată 1.00 Sistema termico pulsativa pentru
tatamentul sindromului de ochi uscat
Descriere Sistema termico pulsativa
pentru tatamentul sindromului de ochi
uscat - dispozitiv complex de evacuare
presional-termica a materialului grasos din
glandele meibomiene oculare Parametru
Specificația Aplicații clinice: Dispozitiv
complex de evacuare presional-termica a
materialului grasos din glandele
meibomiene oculare Unitatea de baza o
consola interactiva Posibilitatea
schimbării parametrilor: presiune si
temperatura de acțiune. da Elemetele de
contact cu pacientul sa fie de unica
folosinta si sa constituie din: incalzitor
pentru pleoape da cupa pentru globul
ocular da mîner da tubulatura de aer si cea
electrica da elemente de conexiune
electronica la consola da cupele pentru
globul ocular cu diametru de 24 mm
(±3mm) da capacitate de a incalzi partea
interna a pleoapelor pana la 42.5°C da
capacitatea de a lucra individual cu 1 ochi
si cu ambii ochi simultan da timpul de
tratament pentru 1 ochi sau pentru ambii
sa fie de 12 min (±2min) da Tensiune de
alimentare 220V-50/60Hz Cantitatea 1
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 nu mai mic de 24 luni
din momentul livrării și/sau instalării/dării
în exploatare a bunului, dacă dispozitivul
necesită a fi instalat. 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

26 Audiometru
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26.1 33100000-1 Audiometru Bucată 1.00 Audiometru clinic Parametru Specificaţia
Descriere Audiometru clinic cu 2 canale
complet independente (stânga/dreapta)
"Teste audiologice supraliminale, metode
" " SISI (Lüscher) ABLB (Fowler)
Stenger TT (Tone decay) Békésy Weber
Câmp liber ș.a." Gama de fregvență prin
aer: 125Hz - 20kHz prin os: 250Hz - 8kHz
Intensitatea prin aer: ≤ 130dB prin os: ≤
80dB audiometria prin vorbire: ≤ 110dB
Dimensiunea pasului 1dB; 5dB Mod de
testare manual Memorie internă ≥ 40000
de audiograme Display LED/ LCD ≥ 8"
Alimentare 220-240V, 50-60Hz Conectare
PC, port USB Obligatoriu Tip cască prin
aer: TDH-39; prin os: B71 Accesorii
Cască pentru audiometrie de tip TDH-39,
2 buc. Cască pentru audiometrie de tip
B71, 2 buc. Buton răspuns pacient 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 nu mai mic de 24 luni din
momentul livrării și/sau instalării/dării în
exploatare a bunului, dacă dispozitivul
necesită a fi instalat. 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

27 Fibrobronhoscop
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27.1 33100000-1 Fibrobronhoscop Bucată 1.00 Fibrobronhoscop Descriere Fibronhoscop
destinat diagnosticului și tratamentul
cailor respiratori Parametrul Specificația
Sistem optic Unghiul cîmpului de vedere
≥ 120 grade Înclinarea cîmpului vizual 0
grade Adîncimea cîmpului vizual 3-
100mm Capul distal ≤ 6 mm Diametrul
exterior ≤ 6 mm Înclinarea capului distal
sus/jos 180/130 grade dreapta/ stînga ≥100
grade Diametrul tubului introdus ≤ 6mm
Lungimea de lucru ≥ 600 mm Canalul de
instrumente =3,0mm Completarea Lampă
de halogen de rezervă - 1 unit. Piesă
bucală -2 unit. Tester automat- 1 unit.
Sursa de lumină halogen (minim 150 W) -
1 unit. Pensă de biopsie- 2 unit. 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 nu mai mic de 24 luni din
momentul livrării și/sau instalării/dării în
exploatare a bunului, dacă dispozitivul
necesită a fi instalat. 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

28 Dispozitiv pentru reprocesarea automata
a sistemelor de endoscopie
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28.1 33100000-1 Dispozitiv pentru reprocesarea automata a
sistemelor de endoscopie

Bucată 4.00 Dispozitiv pentru reprocesarea automata a
sistemelor de endoscopie Descriere
Concepute pentru a dezinfecta sau steriliza
folosind un sistem automat de umezire si
curatare a canalelor endoscopuluii.
Parametru Specificaţia Configuratie Static
pe podea sau masa Numarul de cicluri ≥1
Monitor Touchscreen color Timp de
procesare a unui ciclu –per total pina la 30
min (control la ermetism, spalare,
dezinfectarea/Sterilizarea, Clatire, Uscare
) Tipuri agenti antimicrobieni Chimici
(peracetic acid, glutaraldehyde) Utilizarea
detergenților și dezinfectanților
concentrate, ce nu necesită prepararea
prealabilă de către personal; Utilizarea
repetată a dezinfectantului preparat nu este
permisă pentru următoarele cicluri
Camera de dezinfecție ermetică cu volum
de până la 10 litri Detectarea automata a
scurgerilor da Variatia de temperatura ≤ 45
grade Incarcarea detergent Automata
Alarma Automata Stand pe roti Programe
de autotestare și autodezinfecție - da
Endoscoape per ciclu = 1 Posibilitatea de
conectare: gastroscop, duodenoscop,
colonoscop, bronhoscop,
ureterocistoscoape cu conectorii incluși.
Compatibil cu următorii producători de
endoscoape: Olympus, Karl-Storz,
Fujinon și Pentax. Accesorii și
consumabile: Dezinfectanți și sol. de
spălare pentru min. 1000 cicluri
(înregistrate la CNSP și AMED) (pentru
un an de utilizare) Perioda de
deservire/mentenanță – 5 ani 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 nu mai mic de 24 luni din
momentul livrării și/sau instalării/dării în
exploatare a bunului, dacă dispozitivul
necesită a fi instalat. 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

29 Injector automat preparate
radiofarmaceutice
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29.1 33100000-1 Injector automat preparate
radiofarmaceutice

Bucată 1.00 Injector automat preparate
radiofarmaceutice Descriere Permite
administrarea preparate radiofarmaceutice
necesare pentru tomografia PET și
PET/CT către pacient cu expunerea
minimă a operatorilor. Parametrul
Specificația Preparat radiofarmaceutic
utilizat FDG Display Date afișate Doza
da(ml) Activitatea da(mCi) Rata fluxului
da(ml/s) Date pacient da Alarme da
Proprietățile pompei Rata fluxului Pasul
de incrementare 0.1 mL/s Viteza
administrare 0.5-1 ml/s Activitatea 0.1-10
mCi Volum administrat 0.5-30ml Eroarea
≤2% Chemare asistentă da Caracteristici
de siguranță Protecție la curgere liberă din
sistem da Limitarea de acces prin buton de
blocare sau parolă da Detectarea mărimii
seringii da Alarme și indicatori Ocluzie
sus/jos da Eroare de flux da Aer în sistem
da Eroare de sistem da Perfuzia pe sfîrșite
da Baterie descărcată da Baterie epuizată
da Jurnalul de evidență Numărul de
evenimente memorate ≥500 Evenimente
stocate Butoane apăsate da Coduri de
eroare da Alarme da Radiopreparate
injectate da Cantitatea infuzată da Setări
da Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50
Hz da Baterie internă Reîncărcabilă da
Timp de operare ≥2h la 1 mL/s Opţiuni
Stocare date pe sick USB da Transfer date
la PC da Accesorii Stabilizator de
tensiune. Glucometru Consumabile
Circuite pentru 400 pacienţi 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 nu mai mic de 24 luni din
momentul livrării și/sau instalării/dării în
exploatare a bunului, dacă dispozitivul
necesită a fi instalat. 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

30 Video-esofago-gastro-duodenoscop
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30.1 33100000-1 Video-esofago-gastro-duodenoscop Bucată 1.00 Video-esofago-gastro-duodenoscop
Descriere Video-esofago-gastro-
duodenoscop pentru investigarea și
tratamentului căilor gastrice Parametrul
Specificația Video-esofago-gastro-
duodenoscop Tip HD Tubul de inserție
Lungime totală ≥ 1300 mm Lungime de
lucru ≥ 1000 mm Diametrul exterior ≤ 11
mm Marcaj de lungime da Canal de lucru
Numărul de canale ≥2 Diametrul intre 2.8
- 3,7 mm Optica Unghiul cîmpului vizual
≥ 140 grade Înclinația cîmpului vizual 0
grade Adîncimea cîmpului vizual 3-100
mm Tipul și unghiurile de deflecție Sus
210 grade Jos 90 grade Stînga/dreapta 100
grade Spălarea obiectivului da Metode de
sterilizare Chimic Etilen oxid opțional
Posibilitatea de a se efectua multiple
proceduri de sterilizare Compatibilitate cu
videoprocesor Fujinon VP-4450HD, sursa
de lumină Fujinon XL-4450 Optiune
endoscopie HD vizualizare profundă
vasculară 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 nu mai mic de 24 luni din
momentul livrării și/sau instalării/dării în
exploatare a bunului, dacă dispozitivul
necesită a fi instalat. 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

31 Mîner de shaver
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31.1 33100000-1 Mîner de shaver Bucată 1.00 Mîner de shaver Descriere Mîner de
shaver DRILLCUT-X II Parametrul
Specificația Viteza de rotație pentru
lamele shaver Minimală, reglabilă
Maximală, ≥ 10 000 rpm Viteza de rotație
pentru freza Minimală, reglabilă
Maximală, ≥ 12 000 rpm Canal direct de
aspiratie Da Canal de irigare Încorporat
Sistem de blocare pentru lamele shaver si
freze Manual Mîner Detașabil Metode de
sterilizare Autoclavabil, 134 ºC
Compatibilitate UNIDRIVE® S III
ECO/ENT/NEURO, KARL STORZ
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 nu mai mic de 24 luni
din momentul livrării și/sau instalării/dării
în exploatare a bunului, dacă dispozitivul
necesită a fi instalat. 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

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

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

DA

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

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

DA

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

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

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

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



23.01.2018 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 33/34

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

DA

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

DA

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

DA

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

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

NU

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

Nu se cere NU

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

Nu se cere NU

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

formularului F 3.2 din documentația standard
DA

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

DA

3.19 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

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

DA

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

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

DA

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

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

DA

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

DA

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

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. Pentru "Dispozitiv pentru
reprocesarea automata a sistemelor de endoscopie" poziția
28 perioda de deservire/mentenanță – 5 ani.

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. 18/00138 din 05.03.2018"

4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare
de:

2.00% din valoarea ofertei fără TVA.




