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Buletin Nr 13 din 16.04.2019

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

 
Licitaţie publică Nr. 19/00018

Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

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

Telefon/fax 022884325
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de
achiziţie

OLIEVSCHI IGOR

Obiectul achiziţiei
Achiziționarea dispozitivelor medicale conform
necesităților IMSP Institutul de Cardiologie, pentru anul
2019

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

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

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

De stat

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

0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 22.05.2019 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 22.05.2019 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
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ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  LICITAŢIE PUBLICĂ

nr. 19/00018 16.04.2019din

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

Achiziționarea dispozitivelor medicale  conform necesităților IMSP Institutul de
Cardiologie, pentru anul 2019Obiectul achiziției:
33100000-1Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  13  din  16.04.2019.

În scopul achiziţionării "Achiziționarea dispozitivelor medicale  conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie, pentru
anul 2019"

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

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

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1 Aspirator chirurgical (performanță
avansată)

3.00Bucată1.1 Aspirator chirurgical (performanță avansată) Aspirator chirurgical (performanță
avansată)
Cod 130350
Descriere Aspiratoarele chirurgicale
sunt capabile să creeze o presiune
de vid > 600 mmHg. 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
Vacuum Limita minimă 0 mm Hg
 Limita maximă ≥ 670 mmHg
 Rata de flux, l/min. ≥ 60 l/min
 Indicator vacuum da, eroarea
≥±10%
 Reglator aspirație da
Nivelul de zgomot, dBA  ≤ 50 dBA
Vas colector "În timpul aspirării se
utilizează doar
 un vas colector" da
 Selector mecanic de vas da
 Numărul vaselor 2 buc.
 Capacitatea, L ≥ 4 L
 Protecție la umplere pentru fiecare
vas da
 Vas tip reutilizabil da
Suport  "Container pentru
amplasarea tubului de
 aspirare" da
 Suport cu rotile ≥ 4 roti
 Roti cu frina da, ≥ 2 buc.
 Mîner pentru transportare da
Accesorii Pedală de pornire/oprire a
aspirației da
 "Suport/diviziune pentru
fixarea/păstrarea
cablului de alimentare 220 V, 50
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată1.1 Aspirator chirurgical (performanță avansată) Hz" da
 Filtru de unică utilizare 15 buc.
Tensiunea de alimentare  220 V, 50
Hz
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

2 Electrocardiograf cu 12 canale,
caracteristici avansate

3.00Bucată2.1 Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici
avansate

Electrocardiograf cu 12 canale,
caracteristici avansate
Cod 260230
Descriere Electrocardiograf cu 12
canale, care înregistrează, printează
şi/sau interpretează ECG de la o
singură sau mai multe derivații
simultan, cu display color.
Parametrul  Specificația
Tip pacient  adult, pediatric
Numărul de canale de procesare  12
Configurația Portabil da
Derivațiile Tip înregistrare auto și
manual
 Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20, 40
mm/mv
 Semnal de calibrare 1 mV, ± 2%
Gama de frecvență De diagnostic
0.05-150 Hz
 Filtru muscular 25, 35Hz

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată2.1 Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici
avansate

 Filtru  frecvență joasă 0.05, 0.16,
0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz
 Filtru  frecvență înaltă 20, 40, 100,
150Hz
 Filtru de rețea 50 Hz
Impendanța de intrare  ≥ 50 M Ohm
Gama de rejecție a modului comun
la 50 Hz  > 110 dB
Convertor analog-digital  ≥ 24 bit
Scurgeri spre pacient prin electrozi
≤10 μA
Detector de pacemaker  da
Indicator deconectare electrod
acustic sau vizual  da
Imprimantă Termică încorporată
 Mărimea hîrtiei ≥ 210 mm da
 Să se indice numele derivației
printate da
 Viteza de înscriere  5, 10, 12.5, 25,
50 mm/s
 Densitatea imprimarii 8 dpi/mm
(rezoluție verticală) și 40 dpi/mm
(rezoluție orizontală) la viteza de 25
mm/s
 Acuratețea ± 5% (axa x), ± 5%
(axa y)
 Derivațiile înscrise minim 12
 Numărul de derivații înscrise
simultan 3, 6, 12
 Hîrtia termică să fie compatibilă și
de la alți producători de hîrtie cu
dispozitivul ECG da
Display Grafic, LCD TFT color da
 "Monitorizarea pe display:
data, ora, sensibilitatea, viteza de
înscriere, filtru, derivațiile" da
 Marime ecran  ≥ 7 inch
 Rezoluția  ≥ 800x480 pix
 Touchscreen da
 Numărul de derivații afișate
simultan 12
Posibilitatea transmiterii datelor la
un sistem de management al datelor
ECG Ethernet / USB / SD card da
Format date ECG "BMP / JPG /
GIF / PDF /
XML / DICOM" da
Memorie ≥ 200 inregistrari ECG da
Soft specializat pentru analiza
rezultatelor ECG la calculator  da
Posibilitatea introducerii rapide a
datelor pacientului  Nume, ID,
vîrsta, sex, greutate, înălțimea
Ajustarea automată a izoliniei  da
Identificarea aritmiei  da
 Ritmului cardiac Diapazon 30 -
300 BPM
 Acuratețea ± 1 BPM
Interpretarea Sistem de interpretare
a datelor ECG da
 Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS,
T, HR;
 Timpul interpretării minim 10 s
Alimentarea  220 V, 50 Hz
Baterie internă reîncărcabilă da
Timp operare autonomă  ≥ 2 h

33100000-1



pag. 4

CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată2.1 Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici
avansate

Protecție defibrilator  ≥ 400 J
Indicatori vizuali contact slab sau
lipsă de contact da
 status sistem da
 deconectare alimentare rețea da
 baterie descărcată da
Accesorii
Cablu pacient cu set de electrozi
pectorali de tip pară (6  buc.) și
membranari de tip clește (4 buc.)  2
set.
Hîrtie termică   30 buc.
Gel de contact  1 litru
Stand pe rotile stand pe rotile da
 ≥ 4 roți da
 ≥ 2 roți cu frînă da
 mîner pentru transportarea
standului da
 coș pentru accesorii da
 braț suport pentru electrozi ECG da
 suport pentru gel de contact da
 ajustarea pe înalține optional
 sistem de fixare dispozitivului de
suport da
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

3 Cîntar electronic pentru adulţi cu
taliometru
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

10.00Bucată3.1 Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru Cîntar electronic pentru adulţi cu
taliometru
Cod
Descriere Cîntar pentru adulţi
destinat pentru determinarea
greutăţii  din inox, inclusiv
taliometru si suport pentru LCD
Parametrul   Specificaţia
Greutatea maximă   ≥ 200kg
Precizie   ≤ ± 50 gr
Pornirea/Închiderea   Automată
Ecran LCD   ≥ 96x30mm
Alimentare    rețea 220V, 50Hz
Autocalibrare   da
Greutatea dispozitiv   >12kg
dimensiunea platformei
aproximativ 280x320x45mm
Taliometru   da, 82-210cm
verificare metrologică   da
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

4 Stress sistem cardio-pulmonar cu
cicloergometru

1.00Bucată4.1 Stress sistem cardio-pulmonar cu
cicloergometru

Stress sistem cardio-pulmonar cu
cicloergometru
Descriere: Sistem staționar de
diagnostic cardio pulmonar in
timpul efectuării unui efort fizic.

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 Stress sistem cardio-pulmonar cu
cicloergometru Specificația:

Registrator ECG pentru PC cu
sistem de operare licențiat, inclus in
oferta.
Numărul de derivații ECG 12
Rata de eșantionare  ≥15.000/sec
Tip înregistrare:  automat
Frecvență de diagnostic:  0.1-300
Hz
Impedanța de intrare:  ≥50 M Ohm
Gama de rejecție a modului comun
la 50 Hz >95 dB
Indicator deconectare electrod
acustic sau vizual
Alimentarea 220 V, 50 Hz
Indicatori vizuali la contact slab sau
lipsă de contact status sistem
Accesorii standard:
Cablu pacient cu conectare la 10
electrozi - 3 seturi
Electrozi adezivi ECG - ≥ 500 buc

Soft cu specializare cardio
pulmonară
*(Cu termenul nelimitat de
exploatare )
Măsurări și parametrii de calcul:
Cardio-pulmonar : VO2 , VCO2 ,
VO2 max, Sub-max VO2 , Praguri
(AT, RCP), Bucle EFVL, Ritm,
VPB, SVPB
Calorimetrie: REE, RMR, RQ
Limbaj interfață : Romana/ Rusa

Evaluări:
- Determinarea Pragului anaerob
- Interpretarea capacității aerobe
- Teste cu posibilitate de pre și post
testare
- Analiza gazelor în sânge
- O2- senzor paramagnetic
- CO2 – senzor IR non-dispersiv
- Butelie de calibrare a senzorilor
de măsurare -1 buc
- Scorurile de risc
- Detectare automata a aritmiei
- Mape ST pentru determinarea
ischemiilor

Funcționalități:
• Detectarea automată a cardio
stimulatorului
• Programare alarme
• Posibilitate creare și modificare
presetări
• Posibilitatea a crea rapoarte, in
format pdf, xls, sau  echivalent
• Transmiterea datelor pacientului
prin format DICOM/GDT/HL7
• Senzor O2
• Senzor CO2
• Metodă de calcul infraroșu
• Senzor de flux Reutilizabil
• Compatibil pentru pacienți Adult
și Pediatric

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 Stress sistem cardio-pulmonar cu
cicloergometru

• Calibrare automată
• imprimanta laser

Troleu principal mobil cu 2
Displayuri integrate pentru
vizualizarea concomitentă a
evaluărilor cardiologice și
respiratorii.
Suport pentru butelii  - cel puțin 3
Display cu ecran tactil, diagonală
min 22 inch

Bicicleta de exerciții (
cicloergometru) electro-mecanica
diapazonul vitezei 30 - 130 rot/min
Display grafic – LCD sau TFT
reglarea încărcăturii programabile
de utilizator
greutatea maximala a pacientului
≥160 kg
frâna electromagnetica
Alimentarea consolei 220 V, 50 Hz
Modul de măsurare al Tensiunii
Arteriale aparte sau incorporat cu
posibilitatea transmiterii datelor la
stația de lucru
Posibilitate de conectare căști la
modul pentru determinare TA prin
metoda auditivă.
Diapazonul măsurărilor  0- 300 mm
col Hg
măsurarea pulsului 35 - 300
contracții/min
Acuratețea măsurării ± 3 mm col
Hg
Calibrare externa
* Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnătura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 24 luni
din momentul instalării/darii în
exploatare a bunului.
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru

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 Stress sistem cardio-pulmonar cu
cicloergometru

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

33100000-1

5 Cardiostimulator bicameral extern
5.00Bucată5.1 Cardiostimulator bicameral extern Cardiostimulator bicameral extern

Moduri de ritm - DDD, DOO, DDI,
AAI,AOO, VVI, VOO
Rata (de baza) -  (30 … 200 ppm) ±
1 ppm
Rata inalta -  (80 … 230 ppm) ± 1
ppm
Rata atriala rapida -  (80 … 800
ppm) ± 1 ppm
Amplitudine (A): 0.1-20 mA
Amplitudine (V): 0.1-25 mA
Sensibilitate (A): 0.4 … 10 mV ±
15%
Sensibilitate (V): 0.8 … 20 mV ±
15%
Durata impulsului 1-1,5  ms
Indicator de alarma - acustic
Alimentare Baterii 1.5V alcaline
(minim pentru 7 zile)
Dimensiuni nu mai mult de  21 x 9
x 4.5 cm
Greutatea: nu mai mult de 700 g
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată5.1 Cardiostimulator bicameral extern Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

6 Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare
(caracteristici avansate)

5.00Bucată6.1 Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare
(caracteristici avansate)

Pompă de infuzie (perfuzor), volum
mare (caracteristici avansate)
Descriere Acest grup de produse
înclude pompe de infuzie pentru
volume mari cu cerințe avansate;
pot avea 2 sau mai multe canale.
Fluxul este calibrat în ml/oră.  Au
posibilitatea de a efectua calcule a
raportului medicament/doză, ce
permite programarea fluxului
reeşind direct din indicaţiile
medicului.
Parametrul Specificația
Display Date afișate Alarme
  Evenimente
  Istoria
  Data
Capacitatea pompei Diapazonul
volumului infuzat 0.1 - 9999 ml
 Rata fluxului 0.1-999 ml/h
   Setarea prin incrementare
incepind cu 0.01 ml
 Regim de lucru KVO - mentinerea
venei deschise Da
 Rata fluxului in regimul de lucru
KVO 1-8 ml/h
 Acuratetia infuziei ≤5 %
 Functia bolus Da
 Funcția de reglare a vitezei de
infuzie în bolus 1 - 1000 ml/h
 Selectarea volumului infuzat Da
 Selectarea ratei de infuzie Da
 Calcularea dozei/medicament Da
 Regim de lucru in picaturi (setarea
picaturilor) Da
 Regim de lucru in flux (setarea
fluxului) Da
 Trecerea automată în regim de
așteptare  da
 Încărcarea seringii da
 Compatibilitate cu RMN da
 Carcasa ermetizata pentru a
preveni scurgerea de lichide in
interiorul dispozitivului Da
 Senzor de picaturi Da
 Presiunea de ocluzie ajustabila Cel
putin 8 niveluri
 Funcția de evacuare a bulei de aer
din sistema IV Da
 Funcție de chemare asistentă Da
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată6.1 Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare
(caracteristici avansate)

 Blocarea panoului de control Da
 Cititor bar cod da
 Alarma sonora Da
 Alarma vizuala Da
 Fixarea perfuzorului pe rampă
verticală  Da
Setări IV Protecție la flux liber da
 Capacitatea de captare aer da
 Conectare IV a acului da
  Ocluzie presiunea ≤10 psi
 Afișarea ocluziei în timp real da
 Alarmă de flux da
 Bula de aer da
 Sensor de cădere da
 Eroare de sistem da
 Set decuplat da
 Rezervor gol da
  Ușă deschisă da
 Senzor de picaturi Da
 Infuzia completă da
 Baterie descărcată da
 Baterie epuizată da
Alarmă acustică și vizuală
posibilitatea de setare a volumului
da
 Mod silence a alarmei da
Sistem de reducere a erorii
(tehnologie inteligentă) Setarea
parametrilor impliciți dați de
sistemul de reducere a erorii de
dozare la pornirea pompei da
 Programe de analiză presetate da
Port I/O da
Jurnalul de evenimente Imprimare
da
 Imprimare ora/data da
 Timp reținut 1 an
Alimentarea electrică Rețea
electrică 220 V, 50 Hz da
 Baterie incorporata da
 Durata de operare autonoma ≥5 h
la fluxul de 50ml/h
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată6.1 Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare
(caracteristici avansate)

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

33100000-1

7 Pompă de infuzie(perfuzor)  cu seringă
(caracteristici avansate)

25.00Bucată7.1 Pompă de infuzie(perfuzor)  cu seringă
(caracteristici avansate)

Pompă de infuzie(perfuzor)  cu
seringă (caracteristici avansate)
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 0.01 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 acces prin buton de
blocare a tastelor sau prin parolă da
Detectarea mărimii seringii da (să
accepte seringi de la diferiti
producători)
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
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

25.00Bucată7.1 Pompă de infuzie(perfuzor)  cu seringă
(caracteristici avansate)

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

33100000-1

8 Ultrasonograf General, Cardiac,
performanţă înaltă, clasa premium

1.00Bucată8.1 Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă
înaltă, clasa premium

Ultrasonograf General, Cardiac,
performanţă înaltă, clasa premium

APLICAŢII CLINICE  General,
cardiac
PROBE PORTURI  ≥4+1
PROBE TIP, MHz Linear 2 - 12
 Phased/Vector (de tip monocristal)
1 - 5 Mhz

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată8.1 Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă
înaltă, clasa premium

 Phased/Vector intraoperațional (de
tip monocristal) 3 - 14 Mhz
 Multifrequency da
 gama de frecventa sistem 1-20
MHz
NIVELE DE GRI  ≥256
GAMA DINAMICĂ  ≥300dB
PREPROCESARE, Canale digitale
≥6000000
POSTPROCESARE M-mod da
IMAGINE MODURI M-mod şi 2-
D da
 Anatomic M-Mode da
 Color M-Mode da
 Compunere Spatiala da
 Harmonic imaging da
 Trapezoidal mode da
 Panoramic Mode da
 Strain Rate da
DOPPLER Afişare frecvenţă CW
(și pentru sondele liniare)
PW,
CDI,
TDI,
PDI
 Afişare viteză da
 Angio da
 Duplex  da
 Triplex in timp real  da
 HPRF da
FUNCŢIONALITĂŢI Diapazon
dinamic selectabil da
 Focalizare de transmisie ajustabilă
da
 Focalizare de recepţie dinamică da
 Măsurători pe reluarea video da
 Măsurători imagine în timp real da
PAN/ZOOM imagine îngheţată da
 imagine în timp real da
 imagine 3D da
ADÂNCIMEA DE SCANARE  ≥
40 cm
STOCARE IMAGINI  ≥500GB
 Cine da
DICOM 3.0   da
MONITOR FIZIOLOGIC  ECG
PACHETE DE ANALIZĂ
Vascular  da
 Stress echo da
 Cardiac   da
 Raport avansat cardiac (ex.
determinarea volumelor, fracției de
ejecție, volum/bătaie, afișarea
simultană pe ecran a două sectoare
a semnalului Doppler în regim real,
etc) da
Cardiac 3D mode  da (posibilitate
de a fi completat pe viitor)
Panou de comanda Touch Screen
da
MONITOR  ≥22" de tip WXGA,
OLED
DIVIZARE MONITOR  da
Imprimanta incorporată  da
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată8.1 Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă
înaltă, clasa premium

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

33100000-1

9 Ultrasonograf General, Cardiac,
performanţă înaltă

1.00Bucată9.1 Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă
înaltă

Ultrasonograf General, Cardiac,
performanţă înaltă
Cod
APLICAŢII CLINICE  General,
cardiac
PROBE PORTURI  3
PROBE TIP, MHz Linear 3 - 12
 Convex 1.5 - 5
 Phased/Vector "Single Cristal" 1 -
5
 Multifrequency da
Tipuri transductoare(probe)
acceptate de sistem: matriciale,
convexe, TEE, intra-operationale,
Sectoriale , volumetrice 4D, CW
pencil, single crystal  da
NIVELE DE GRI  ≥256
GAMA DINAMICĂ  ≥250dB
GAMA DE FRECVENȚĂ
SISTEM  1- 22 MHz
Adincimea scanării  ≥40 cm
PREPROCESARE, Canale digitale
≥120000
POSTPROCESARE  da
IMAGINE MODURI M-mod da
 M-mod şi 2-D da
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată9.1 Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă
înaltă

 M-mod anatomical
 Harmonic imaging da
 TDI, TVI da
DOPPLER Tip CW, PW
 Afişare frecvenţă da
 Afişare viteză da
 Power Doppler da
 Duplex  da
 Triplex  da
FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători
digitale da
 Măsurători pe reluarea video da
 Diapazon dinamic selectabil da
 Focalizare de transmisie ajustabilă
da
 Focalizare de recepţie dinamică da
 Analiza cantitativă TDI da
 Deformarea și rata deformări
miocardului (Strain și Strain Rate)
da
 Măsurarea automată a fracțiunii de
ejecție (Auto EF) da
PAN/ZOOM imagine în timp real
da
 imagine îngheţată da
STOCARE IMAGINI Capacitate
≥1Tb
 Cine da
DICOM 3.0   da
MONITOR FIZIOLOGIC  ECG
PACHETE DE ANALIZĂ Cardiac
da
 Vascular  da
 Stress echo da
 Altele Să se indice
GHID ACE Cardiac   da
MONITOR  ≥22"
DIVIZARE MONITOR  da
Display de control (touch screen)
≥10"
Porturi USB 3.0 ≥ 3 buc., HDMI,
Wi-Fi  da
Suport gel cu încălzire ajustabilă
da
Printer video, alb/negru  da
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată9.1 Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă
înaltă

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

33100000-1

10 Monitor Holter ECG
8.00Bucată10.1 Monitor Holter ECG Monitor Holter ECG

Descriere Dispozitivul înregistrează
ECG in 12 derivații simultan,
nictimeral monitorizind parametrii
in timpul repaosului si la efort.
Parametrul  Specificația
Tip pacient  adult, pediatric
Numărul de canale de procesare  12
Configurația Portabil da
Derivațiile Tip înregistrare automat
Gama de frecvență De diagnostic
0.05-150 Hz
Impendanța de intrare  ≥ 10 M Ohm
Gama de rejecție a modului comun
la 50 Hz  > 100 dB
 Ritmul cardiac Diapazon 30 - 300
BPM
 Acuratețea ± 1 BPM
Display LCD, LED da
Indicator deconectare electrod
acustic sau vizual  da
Posibilitatea transmiterii datelor
ECG la PC sau notebook   USB /
SD-Card / Wi-Fi / BT
Alimentarea  3 V DC
Baterie  reîncărcabilă da
Detectarea automată a
evenimentelor   Aritmii
supraventiculare
  Aritmii ventriculare
  Segment ST
  Ritm maximal/mediu/minimal
  Artefacte
Analiza ritmului   prezentare tabel,
grafic
  sortarea evenimentelor
Timp operare autonomă  ≥ 24 h
Indicatori vizuali  contact slab sau
lipsă de contact
  status sistem
  deconectare alimentare
  baterie descărcată
Accesorii
Cablu ECG  2 unități
Set de electrozi de unica folosinta
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

8.00Bucată10.1 Monitor Holter ECG adult  500 buc.
Set de electrozi de unica folosinta
pediatric  500 buc.
Softul necesar pentru analiza Holter
ECG  pe PC  da
Chei activare software pe PC   2
buc.
Sursa de alimentare pentru
reîncărcarea bateriei  da
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

11 Monitor ambulator pt. tensiune arteriala
8.00Bucată11.1 Monitor ambulator pt. tensiune arteriala Monitor ambulator pt. tensiune

arteriala

Este un aparat compact, cu greutate
redusa, care reprezintă o soluție
ieftina de monitorizare a presiunii
sangvine a pacientului in
ambulator.
- conectare rapida a pacientilor;
- Compact si silentios
- Programul pentru PC – inclus să
creeze un plan de monitorizare
individualizat pe pacient, cu min 3
perioade de timp specifice, să
genereze rapoarte clinice concise,
care includ informatii complete
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

8.00Bucată11.1 Monitor ambulator pt. tensiune arteriala despre presiunea sangvina,
frecventa cardiaca, presiunea
arteriala medie, debitul sangvin si
tendința valorilor BP in funcție de
timp.

Specificații tehnice:

Tehnica: oscilometrica cu deflatie
in trepte
Precizie: +/- 3 mmHg
Durata de inregistrare: ≥ 48 ore
Nr. teste: peste 250 de inregistrari
in sistola, diastola, MAP si
frecventa cardiaca•
Alimentare: 3 VDC/Doua baterii
alcaline AA 1.5 V
Setul să conțină:
- Software pentru PC (cu cheie
fizică dacă este cazul – min 2 buc.)
-  manseta pentru adulti standard;
- geanta pentru transport;
- cablu de conectare la PC;
- manual utilizare in limba romana.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

12 Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric
5.00Bucată12.1 Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Pulsoximetru portabil, Adult,

Pediatric
Cod  260430
Descrierea  Pulsoximetru portabil
destinat pentru pacienții care sunt
transportați.
Parametru  Specificație
Tip pacient  Adult, pediatric  da
Interval de măsurare  Diapazon  0-
100%
  Rata de măsurare  80 - 100, ≤2 %
  Pulsul  30 - 250 bpm, ± 2%
Rezoluția  SPO2  ±1%
  Pulsul  ±1 bpm
Afișaj  SPO2  da
  Valoare pulsului  da
  Puterea semnalului  da
  Indicator baterie descărcată  da
Display  LED sau LCD  da
Alarme  Auditiv  da
  Vizual  da
  SpO2 și valoarea pulsului
mare/mic  da
  Sensor deconectat  da
  Sensor epuizat  da
  Buton de dezactivare alarmei
sonore  da
Alimentare  Baterie reîncărcabilă
da, de la 220V 50Hz
  Durata de viață  ≥ 12 ore
Accesorii
Sensor SpO2 reutilizabil, adult    2
buc.
Sensor SpO2 reutilizabil, pediatric
2 buc.
Bloc de alimentare de la rețeaua
electrică    1 buc.
Husă pentru transportare    1 buc.
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată12.1 Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

13 Aparat monitorizare perfuzie cerebrala
pentru monitorizarea saturatiei rSO2
(regionale) la pacientii adulti

1.00Bucată13.1 Aparat monitorizare perfuzie cerebrala pentru
monitorizarea saturatiei rSO2 (regionale) la
pacientii adulti

Aparat monitorizare perfuzie
cerebrala pentru monitorizarea
saturatiei rSO2 (regionale) la
pacientii adulti
Oximetru Cerebral /Somatic -
monitor cu 4 canale
Sa monitorizeze simultan sau
independent modificarile ce apar in
extractia capilara a gazelor de la
nivel cerebral si/sau somatic, la
pacientii adulti, copii si nou-nascuti
Tehnologie cu aplicabilitate
pacientilor adulti, copii si nou-
nascuti in orice situatie clinica in
care creierul si organismul se afla in
pragul riscului de expunere la
scaderea fluxului sanguin sau
evenimentelor ischemice de alta
natura
Upgradabil cu inca un
preamplificator pentru
monitorizarea multifocala
Afisaj grafic a celor 1 pana la 4
canale simultan, pe acelasi ecran
Afisaj numeric in timp real a celor
1 pana la 4 canale simultan, pe
acelasi ecran cu afisajele grafice de
evolutie
Afisaj in culori pentru vizualizarea
facila a graficului de evolutie si a
valorilor afisate numeric
Afisajul numeric vizibil de la
distanta (cifre mari, contrastante)
Afisarea valorilor de referinta
Afisarea in % a scaderii si/sau
cresterii saturatiei regionale
Marcaj evenimente
Posibilitatea de evaluare a ariei de
sub limita inferioara admisa de
clinician cu posibilitatea evaluarii
factorului de risc privind
morbiditatea (relatia amplitudine-
timp)
Ajustarea de catre utilizator a
graficelor, pentru vizualizarea pe o
perioada  de 1 pana la 24 ore
Utilizare facila
Precalibrat,  pentru situatiile de
urgenta in care este necesara
monitorizarea extrem de rapida
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată13.1 Aparat monitorizare perfuzie cerebrala pentru
monitorizarea saturatiei rSO2 (regionale) la
pacientii adulti

Indicator vizual al
functionalitatii/aderentei senzorului
(iconita pe ecran in dreptul fiecarui
canal ce corespunde senzorului)
Setare nume pacient si posibilitate
de descarcare in computer a
graficelor cu marcaje, nume, data
(ora, zi, an) pentru evidentierea in
fisa clinica
Volum compact, greutate maxima 7
Kg
Parametrii operationali si electrici:
rSO2 : valori minime si maxime
relevante fiziologic si/sau clinic
Alarme auditive si vizuale pentru
valori sub sau peste limite si cu
posibilitate de ajustare manuala
Memorie evolutie minim 24 ore
intr-un singur grafic
Capacitate de memorie a cazurilor
minim 10 cazuri
port de comunicare RS-232
USB port: USB 2.0 Flash memory
pt. transfer de date
Alimentare:
Input voltage: 100 - 240 VAC
Frecventa: 50/60 Hz
Durata baterie de back-up: minim
15 minute
2.  Accesorii
Preamplificator cu cablu de
lungime > 4m pentru monitorizarea
a doua canale independente:1
somatic si 1 cerebral, 2 somatice
sau 2 cerebrale
Cablu reutilizabil pentru canalul 1,
lungime min.1.5m
Cablu reutilizabil pentru canalul 2,
lungime min. 1.5m
USB Flash Drive
Cablu curent
Stand (cart)  mobil
Senzori noninvazivi adult (>40 kg)
- 20 buc. (De unica folosinta pentru
un singur pacient cu adeziv non-
alergen)
GARANTIE:
Termen de garantie:  24 luni de la
data instalarii si punerii in functiune
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată13.1 Aparat monitorizare perfuzie cerebrala pentru
monitorizarea saturatiei rSO2 (regionale) la
pacientii adulti

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

33100000-1

14 Fibrilator cardiac
1.00Bucată14.1 Fibrilator cardiac Fibrilator cardiac

Dispozitiv pentru generarea
fibrilației ventriculare în timpul
tratamentului operație pe cord
deschis.
Dispozitivul să se alimenteze de la
un sistem Stockert (sistemS5) aflat
in dotare
Set de livrare:
Electrod pentru maturi - 4 buc.
Dimensiuni aprox: 220x80x240
mm
Greutate: nu mai mult de 1.5 kg
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată14.1 Fibrilator cardiac circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

15 Monitor de profunzime anestezic
1.00Bucată15.1 Monitor de profunzime anestezic Monitor de profunzime anestezic

Sistem de monitorizare a pacienţilor
configurabil de utilizator, pentru
monitorizarea stării hipnotice a
creierului, bilateral,  pe baza
culegerii şi procesării de semnale
EEG.
Displayul sa afişeze:
-numărul BIS curent
-grafice de tendinţă ale parametrilor
EEG procesaţi
-forme de unde EEG brute în timp
real, masurare a 4 canale EEG
-diferiţi indicatori de calitate a
semnalului, EMG şi SQI
-indicator de asimetrie emisferica
-rată de suprimare
-număr calcul impulsuri electrice
prin utilizarea unui senzor BIS de
extindere
-indicator de alarmă şi mesaje
Sistemul trebuie sa fie capabil sa
efectueze autotestări pentru a se
asigura că monitorul şi
componentele sale funcţionează
adecvat şi că nivelurile de
impedanţă ale senzorilor  se
încadrează în limitele admisibile.
Testarea şi rezultatul testării sa fie
afisate pe ecranul principal
Meniurile cu ecran tactil sa permita
utilizatorului să modifice afişajul
datelor şi să revizuiască datele
stocate.
Monitorul sa poata fi configurat
pentru a afisa:
-indicator de calitate a semnalului
-indicator EMG
-formă de undă EEG
-valoare BIS
-ferestre cu imaginea color a
densitatii spectrale fiecarei emisfere
afisate simultan
-nume variabilă primară
-etichete unitate tendinţă BIS
-tastă tactilă pauză /reducere la
tăcere alarmă
-tastă tactilă Menu/Home
-tastă tactilă verificare senzor
-săgeată revizuire
-trend secundar- EMG
-bară artefact

33100000-1



pag. 24

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată15.1 Monitor de profunzime anestezic -marcă eveniment instantaneu
-scală oră trend
-etichete variabilă secundară
-domeniu vizat
-număr identificare caz
-oră şi dată curentă
Posibilitatea de transfer de date sa
fie facilitata de trei porturi :
-port pentru exportul de date către o
unitate de stocare detaşabilă, pentru
actualizarea monitorului şi a
softului BISx.
-port RS-232 pentru conectarea
monitorului la un sistem de
monitorizare sau înregistrare cu
ajutorul unui protocol de port serial
ASCII sau binar
-port USB
Consumabile
-senzor autoadeziv pentru frunte cu
4 electrozi pentru identificarea
semnalului EEG  - 50 buc
-senzor autoadeziv pentru frunte cu
6 electrozi (bilateral) pentru
identificarea semnalului EEG  - 10
buc
ALIMENTARE: 220-240 VAC,
50-60Hz
GARANTIE:
Termen de garantie: 24 luni de la
data instalarii si punerii in functiune
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată15.1 Monitor de profunzime anestezic e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

16 INCALZITOR PACIENT
1.00Bucată16.1 INCALZITOR PACIENT INCALZITOR PACIENT

Specificatie tehnica
CONFIGURATIE
Unitate de incalzire ( 1 buc)  + cart
mobil dedicat ( 1 buc)
CARACTERISTICI TEHNICE
Minim 5 trepte de setare a
temperaturii:
- accelerare incalzire si ridicare
temperatura la 45-46 ºC pe o
perioada de timp limitata 30-45
minute, scadere automata a
temperaturii la 40-42 ºC.
- ambientala : temperatura camerei
- joasa: 30 – 34 ºC
- medie : 36 – 40 ºC
- inalta : 42 – 46 ºC
Pentru toate treptele de
temperatura, incalzirea pana la 38
ºC, in max 30 secunde
Flux de aer suflant : minim 50 CFM
Regulator de temperatura cu oprire
automata – temperatura scade
automat de la inalt la mediu dupa
utilizare continua 45 minute
Sistem de siguranta pentru
supraincalzire cu alarme vizuale si
auditive, sistemul se inchide
automat cand temperatura depaseste
50 ºC
Termostat intern
Motor cu o singura faza
Filtru HEPA cu eficienta de filtrare
de minim 99,95%
Clasa de protectie 1
Tip de protectie B
Dimensiuni maxime: 450 x 450 x
300mm
Greutate maxima: 7 kg
Alimentare: 220-230 VAC / 50-60
Hz
STRUCTURA:
- furtun: tip armonica (se extinde si
se retracteaza), gros si rezistent la
manipulari care pot include
tractionari, zgarieturi, intepaturi
usoare. Clema de fixare pentru
lungime
- varf furtun: piesa prevazuta cu
clema de prindere etansa a
paturicilor
- panou de comanda cu minim 4
butoane touch-screen pt.variantele
de incalzire: accelerare incalzire si
ridicare la temperatura min.45 ºC,
temperatura joasa, temperatura
medie si temperatura inalta.
Temperaturile inscriptionate in
dreptul butonului de referinta.
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată16.1 INCALZITOR PACIENT - semnal de alarmare vizuala pe
panoul de comanda
Cerinte de portabilitate si
amplasare:
- cart pe rotile cu etajera pentru
depozitare paturici,
- sistem de prindere pe stativ IV,
- sistem de prindere latura patului
- sistem de prindere sub pat
- ancorare pe plan drept
- cronometru
- duza
- comutator principal
- banda duza cu clema
- iesire test supratemperatura
- capac filtru
PATURA PACIENTI
- celule de aer hexagonale (la
plierea pe lungime, latime sau
diagonala a paturicii nu se
restrictioneaza distributia aerului si
se mentine in forma pliata)
- distributie uniforma a caldurii pe
toata suprafata tegumentului cu
contact minim intre paturica si
tegument
- material  pluristratificat. matlasat,
moale si flexibil pentru protectia
pielii pacientului
- material polipropilena neplastifiat,
rezistent la fluide, la sfasiere si
rupere; nu este alterat de intepaturi
minore (paturica ramane umflata in
aceasta situatie)
- minim 3 marimi diferite
- prevazute cu deschizaturi de acces
pentru manevre medicale
ACCESORII
Patura pentru intreg corpul
- 25 buc
Patura pentru partea superioara a
corpului
- 12 buc
Patura pentru partea inferioara
- 12 buc
GARANTIE:
Termen de garantie: minim 24 luni
de la data instalarii si punerii in
functiune
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată16.1 INCALZITOR PACIENT 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

17 Monitor pentru monitorizarea functiilor
vitale

5.00Bucată17.1 Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale Monitor pentru monitorizarea
functiilor vitale
Monitor pentru monitorizarea
funcțiilor vitale (accesorii Adult)
Sistem pentru monitorizarea și
afișarea funcțiilor vitale ale
pacientului cu caracterisitici
avansate
Tip pacient Adult
Display:
• Diagonala ≥ 15 inch
• Tip LCD TFT sau LED
• Rezoluția ≥ 1366 x 768 pixeli
• Touchscreen
• Unghi de vizualizare ≥ 170 grade
• Funcția de regalare automată a
luminozității
• Numărul maxim de curbe afișate
concomitent: nu mai mic de 12
curbe
Parametri afișați:
• ECG
• Pulsul
• Frecvența respiratorie
• SpO2
• Fotopletismograma
• Presiunea sanguină neinvaziv
• Presiunea sanguină invaziv
• Debit cardiac
• Capnografia
• Temperatura
• Modul ECG
• Rata cardiacă 15 - 300 bpm
• Acuratețea ratei cardiace ≤ 1 %
• Culegerea semnalului ECG prin
cablu 10 electrozi
• Derivațiile I, II, III, aVR, aVL,
aVF, V1, V2, V3, V4, V5 și V6
• Algoritmul de măsurare și
interpretare a electrocardiogramei
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CantitateaUnitatea de
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

5.00Bucată17.1 Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale • Numărul de aritmii depistate de
dispozitiv ≥ 25 aritmii
• Analiza automată a undei ST
• Trendingul ST
• Media în analiza segmetului ST
Acuratețea segmentului ST ±0,02
mV
Sensivitatea semnalului ECG 2.5 -
40 mm/mV
Gama de rejecție a modului comun
la 50 Hz ≥ 100 dB
Detectarea aritmiei
Detectarea pacemaker
Monitorizarea frecvenței
respiratorie 0 - 200 rpm
Protecție împotriva șocurilor de
defibrilare
Modul SpO2
Diapazonul 1 - 100%
Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 %
Monitorizarea rata pulsului 20 - 300
bpm
Monitorizarea pletismogramei
Monitorizarea indexului de pefuzie
tisulară
Modul NIBP
Diapazonul de măsurare 10 - 300
mmHg
Regim de măsurare manual,
automat și STAT
Regim automat 1-5, 10, 15, 30, 60,
120 min.
Buton de activare/dezactivare
manual a NIBP
Metoda de măsurare oscilometrică
Regim pacient adul, pediatric, nou-
născut
Buton de selectare rapidă a
regimului de pacient
Limita maximă de presiune la
regimului de pacient adult 300
mmHg
Modul Presiunea sanguină invaziv
(IBP)
2 canale de măsurare independente
IBP
Diapazonul -50 ... +350 mmHg
Acuratețea ± 1mmHg
Sensivitatea de intrare 5 µV/mmHg
Monitorizarea undei IBP da
Monitorizarea independentă a
ambelor unde IBP
Modul Capnografie (CO2)
Diapazonul 0 - 150 mmHg
Rata respiratorie 0 - 150 rpm
Timp de înregistrare Apnea 10 - 40
s
Monitorizarea unei CO2
Modul Temperatura
Diapazonul 0 - 50.0 °C
Rezoluția 0.1 °C
Număr de senzori 1 unit.
Memorie internă
Memorie ≥ 2 Gb
Trendingul evenimentelor ≥ 100 ore
Memorie pentru formele de undă ≥
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

5.00Bucată17.1 Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale 40 ore
Arhivarea datelor
Imprimantă termică încorporată
Viteza de înscriere 25, 50 mm/s
Forme de raportare:
Înscriere continuă
Preprogramate
Personalizate
Alimentarea rețea electrică 220 V,
50 Hz
Baterie internă reîncărcabilă
Timp de lucru autonom al bateriei
minim 2 h
Interfata de conectare la monitorul
central Ethernet, wireless, RS-232
etc.
Alarme vizuale și sonore
Alarme grupate după severitatea
cazului ≥ 3 categorii
Manjetă deconectată
Manjetă defect
Senzor SpO2 deconectat
Senzor SpO2 defect
Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/
mărită
Nivelul baterie scăzut
Alarme rata cardiacă scăzuta/mărită
Lipsă sursă externă de alimentare
Buton de dezactivare/anulare
alarmei sonore
Ajustarea nivelului de alarmă
Accesorii:
Cablu ECG cu 10 electrozi ≥2 buc.
Electrozi ECG Adult, unică
utilizare ≥ 400 buc.
Senzor SpO2 Adult, reutilizabil ≥ 2
buc.
Senzor Temperatură cu fixare pe
piele Adult, reutilizabil ≥ 1 buc.
Manjete NIBP Adult (Adult mic,
Adult, Adult mare), reutilizabil
(1set/3buc) ≥ 2 set.
Cablu de interconectare presiunea
sanguină invaziv reutilizabil ≥ 2
buc
Sistem de fixare sezor IBP,
reutilizabil ≥ 2 set
Senzor pentru presiunea sanguină
invaziv Adult, unică utilizare ≥ 20
set.
Circuite pentru Capnografie (CO2)
Adult, unică utilizare ≥ 20 set.
Hîrtie termică ≥ 15 buc.
Suport pe rotile suport
min. 4 rotile
min. 2 rotile cu frînă
coș pentru accesorii
mîner pentru transportare
sistem de fixare a dispozitivului de
suport
sistem ușor detașabil a
dispozitivului de pe suport
* Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată17.1 Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

18 Pat multifunctional pentru adulţi (6-8
poziţii)

20.00Bucată18.1 Pat multifunctional pentru adulţi (6-8 poziţii) Pat multifunctional pentru adulţi (6-
8 poziţii)
Cod 140390
Descriere Paturi motorizate pentru
secții de ATI și secții de reanimare
Parametrul  Specificația
Tip  multifuncțional  cu 6-8 poziții
Tip pacient  adult
Controlul pacientului tip Toate
butoanele să fie însoțite de
simboluri grafice
 Funcționalități poziționare
sedentară
  poziționare Trendelenburg
  poziționare anti-Trendelenburg
Controlul de către asistentă
Blocarea control pacient da
Greutatea maximă a pacientului Cu
etichetă pe pat ≥220 kg
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

20.00Bucată18.1 Pat multifunctional pentru adulţi (6-8 poziţii) Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm
Rotile Diametru ≥12.5 cm
 Sistem de blocare  la minim 2
rotile
Parapete de protecție laterale  da
Extensia lungimii patului  opțională
Sectiunea spate să aibă cadru pentru
detector radiologic  ≥ 43 x 43 cm
Cintar electronic pacient da
Reglare manuală a părților
importante în caz de lipsă de
energie electrică  opțională
Alimentare   220 V, 50 Hz
Saltele lavabile ortopedică  inclusă
 antidecubit + accesorii inclusă
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

19 Targă ambulantă automata
1.00Bucată19.1 Targă ambulantă automata Targă ambulantă automata

Targă ambulantă pentru urcarea și
coborîrea pacienților din ambulanțe,
poate fi mutată de către o singură
persoană.
- Să fie dotată cu sistem de rulare
pentru urcarea și coborîrea
pacienților din ambulanțe fără a-i
ridica.
-  Picioarele se pliază automat pe
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată19.1 Targă ambulantă automata măsură ce targa este rulată în
interiorul ambulanței.
- Blocare în poziția de operare cînd
targa este scoasă din vehicul
- manetele de comandă să
deblocheze pioarele din față și din
spate pentru ca acestea să se plieze
pe măsură ce targa este urcată în
vehicul.
Accesorii:
• Saltea;
• Centuri
• Șine laterale
• Suport IV
• Dispozitive de fixare incluse
Specificații tehnice:
Dimensiuni maxime:  195x60x90
Dimensiuni minime: 195x60x20
Dimensiune pliat: 195x60x25
Greutate: max.40 kg
Sarcină: min 150 kg
  *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

20 Brancardă mobilă cu targă detașabilă
1.00Bucată20.1 Brancardă mobilă cu targă detașabilă Brancardă mobilă cu targă

detașabilă
33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată20.1 Brancardă mobilă cu targă detașabilă Carcasă executată din hotel cromat
Targa detașabilă
Topul să fie acoperit cu poliuritan și
tapițan în piele artificială rezistentă
la forțe exterioare și la curățiri
repetate, tetiera – reglabilă, dotată
cu stativ perfuzii și bare laterale.
Brancardă mobilă, dotată cu 4 roți,
diametru min. 100,  2 dintre care să
fie dotate cu frînă.
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

21 Brancardă dublă pentru transferul
pacientului

1.00Bucată21.1 Brancardă dublă pentru transferul pacientului Brancardă dublă pentru transferul
pacientului
Specificații tehnice:
Brancardă dublă pentru transferul
pacientului.
Interconectarea dintre brancarde să
se efectueze printr-un mecanism
simplu și să poată fi efectuată doar
de către o singură persoană;
Structura suprafeței de așezare să
fie realizată din oțel inoxidabil;
Șine laterale  în mișcare circulară în
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată21.1 Brancardă dublă pentru transferul pacientului jos, acoperite cu material
poliuretanic;
Segmentul capului reglabil;
Sistem de frînare sigur cu
mecanism de blocare;
Stativ pentru perfuzii;
Salteaua – din material ignifug,
impermeabilă, viscoelastică;
Barele de transfer să fie montate pe
toate 4 părți ale tărgii;
Roți antistatice, rotative la 360
grade
Greutate maximală admisă – 250
kg;
Lungime totală – max. 4300mm;
Lungimea unei singure brancarde –
max. 2150 mm;
Lațimea suprafeței de așezare –
max. 620mm;
Lungimea suprafeței de așezare –
max. 1970 mm;
Adîncimea zonei pentru saltea –
min. 100mm;
Înălțime (fără saltea) – max.
650mm;
Înălțime (cu saltea) – max 750mm
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată21.1 Brancardă dublă pentru transferul pacientului33100000-1

22 Analizator hematologic, automat (5 diff), cu
sistem de tip închis

1.00Bucată22.1 Analizator hematologic, automat (5 diff), cu
sistem de tip închis

Analizator hematologic, automat (5
diff), cu sistem de tip închis
Cod
Descriere Analizator hematologic
automat (5 diff) cu sistem de
reactivi de tip închis destinat
analizei componenței sanguine
Parametru Specificaţia
Tip sistem închis
Metode de măsurare
impendansmetrică
 fotometrică
 SLS pentru hemoglobină
 optică (5 diff)
 Sistem complet automat, cu
încărcarea probelor(autoloader),
mixare și prelevare automată din
tuburi primare (cup piercing)
 Posibilitatea diferențierii
leucocitelor în 6 populații

 încărcarea 20 probe  și mai mult
simultan
 Folosirea eprubete simple
K3ЭДТА 12x56mm și vacuum-
heater
Procedura de curăţire automată
 Precizie de masurare (CV%), nu
mai mult de:
 < 2% pentru WBC
 < 2% pentru RBC
 < 5%, pentru PLT
 < 1%, pentru HGB
 < 2%, pentru HCT
 < 12 %, pentru RET%
 < 20%, pentru RET#
 < 15% pentru CRC
 Limitele de liniaritate, minim:
 0 – 120   103/μL pentru WBC
 0 - 8.0     106/μL pentru RBC
 0 – 24     g/dL pentru HGB
 0 – 67     % pentru HCT
 0 – 1900 103/μL pentru PLT(sange
total)
 0 – 2800 103/μL pentru PLT
(concentrat)
 0 – 42     %  pentru RET%
 0 – 1.5    106/μL pentru RET#
Parametri determinați și calculați:
WBC
 RBC
 Hgb
 Hct
 MCV
 MCH
 MCHC
 PLT
 LYM #
 MON#
 NEU#
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măsura

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

1.00Bucată22.1 Analizator hematologic, automat (5 diff), cu
sistem de tip închis

 BAS#
 EOS#
 LYM%
 MON%
 NEU%
 BAS%
 EOS%
 RDW
 PDW
 MPV
 PCT
Capacitate (probe/oră) ≥ 60
Diluarea automată
Afişaj grafic
Imprimantă color
Introducerea datelor manual
Interfaţa PC da
Afişarea histogramelor da
Stocarea datelor da
Calibrarea automată
 manuală
Grafice  RBC (repartizarea
eritrocitelor după volum)
 PLT (repartizarea trombocitelor
după volum)
Scatergrame WBC - 5 diff
Afişarea pe ecran a tuturor datelor-
histograme
 rezultate
 grafice
 rezultate din arhivă
 date de servis
Monitorizarea datelor pacientului
nume pacient
 ID pacient
 sex
 vîrsta
Monitorizarea reactivelor numărul
lotului
 data expirării
 volumul rămas
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 ≥ 3 nivele
 Construirea tabelelor și graficelor
Levey-Janings
Memorie internă > 1000 pacienţi
Alimentarea  220 V, 50 Hz
Accesorii Vas pentru deşeuri
 tuburi pentru reagenţi
 tuburi pentru spălare
Limba de comunicare rom/rus
Reagenți
Reagenți "Să fie inclus toți reagenții
necesari pentru efectuarea
analizelor și buna funcționare
> 2000 probe"
Accesorii, consumabile Să fie
incluse toate acesoriile,
consumabile necesare pentru
efectuarea analizelor și buna
funcționare pentru ≥ 2000 probe
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măsura

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

1.00Bucată22.1 Analizator hematologic, automat (5 diff), cu
sistem de tip închis

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

33100000-1

23 Analizator hematologic, automat (3 diff), cu
sistem de tip deschis

1.00Bucată23.1 Analizator hematologic, automat (3 diff), cu
sistem de tip deschis

Analizator hematologic, automat (3
diff), cu sistem de tip deschis
Cod 150510
Descriere Analizator hematologic
automat (3 diff) destinat analizei
componenței sanguine cu sistem
deschis de reactivi
Parametrul Specificația
Tip sistem deschis
Metode de analiză 3 diff
Procedura de curăţire automată
Parametri determinați și calculați:
WBC
 RBC
 HGB
 HCT
 MCV
 MCH
 MCHC
 PLT
 LYM
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1.00Bucată23.1 Analizator hematologic, automat (3 diff), cu
sistem de tip deschis

 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
Reagenți
Reagenți "Să fie inclus toți reagenții
necesari pentru efectuarea
analizelor și buna funcționare a
 ≥ 500 probe"
Accesorii, consumabile Să fie
incluse toate acesoriile,
consumabile necesare pentru
efectuarea analizelor și buna
funcționare pentru ≥ 500 probe
Perioada de valabilitate a
reagentilor din momentul livrarii ≥
6 luni
 *Pentru dispozitivele medicale
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1.00Bucată23.1 Analizator hematologic, automat (3 diff), cu
sistem de tip deschis

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

33100000-1

24 AGITATOR ROTATIV (ROLLER
MIXER)

3.00Bucată24.1 AGITATOR ROTATIV (ROLLER MIXER) AGITATOR ROTATIV (ROLLER
MIXER)
Tip motor Curent Continuu,
Brushless
Lungimea role >280mm
Tip agitație Mod simultan miscări
de rotație și balans
Amplituda mișcărilor >24 mm
Număr de role 6
Reglare viteză de rotire 0-70 rpm
Mod de operare  Continuu
Protecție ≥ IP21
Alimentarea 220V, 50Hz
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată24.1 AGITATOR ROTATIV (ROLLER MIXER) nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

25 Coagulometru semiautomat
1.00Bucată25.1 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
 Interfață LIS da
 Cititor bar cod optional
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată25.1 Coagulometru semiautomat atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

26 Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi)
1.00Bucată26.1 Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) Centrifugă, de laborator (8-12

tuburi)
Cod 150910
Descriere Centrifugele de laborator
sunt destinate pentru a  centrifuga
sîngele.
Parametrul  Specificația
Viteza de rotație Maxim minimală,
rpm reglabilă
 Maximală, rpm ≥ 6000
 Setări setarea vitezei
Capacitatea Tipul tuburilor tuburi
de 10 - 15 ml
 Numărul de tuburi 8-12 tuburi
Timer Gama de timp 0 - ≥60 min
 Incrementarea ≤1 min
Securitatea Blocarea capacului în
timpul lucrului da
Indicatori  Indicarori vizual și
acustic da
 Pornire/oprire da
 Capac deschis da
 Depășirea vitezei da
 Capac deschis  da
 Tip da
Display Digital da
Nivelul de zgomot ≤70 dB da
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată26.1 Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

27 Centrifugă de laborator (24-32 tuburi)
1.00Bucată27.1 Centrifugă de laborator (24-32 tuburi) Centrifugă de laborator (24-32

tuburi)
Cod
Descriere Centrifugele de laborator
sunt destinate pentru a  centrifuga
sîngele.
Parametrul  Specificația
Viteza de rotație Minimală, rpm
500
 Maximală, rpm 6000
 Setări setarea vitezei
Capacitatea Tipul tuburilor tuburi
de 10 - 15 ml
 Numărul de tuburi 24-32 unitati
  incinta de cetrifugare din oțel
inoxidabil
Capac  cu port de vizualizare
incinta
Alarma  dispozitiv care intrerupe
funcționarea,în cazul dezechilibrării
rotorului
Carcasa și capacul  metal rezistent
la zgirieturi și impact
Tastatura tasta impuls, tasta RCF
introducerea rapidă și precisă a
parametrilor de centrifugare
Timpul  setarea timpului de
centrifugare--programare
timer(maxim 99min)
Viteza de rotație  programarea
vitezei cu increment de 100rot/min
  recunoșterea automată a rotorului
Echiparea microprocesor și display
cu afisaj digital pentru valorile
parametrilor în timpul centifugării
Alarma  terminarea centrifugării

Rotor 24- 32 de locuri pentru tuburi
de 15x100 mm
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată27.1 Centrifugă de laborator (24-32 tuburi) Greutatea  >23 kg
Securitatea Blocarea capacului în
timpul lucrului da
Nivelul de zgomot ≤ 60 dB da
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

28 Centrifugă de laborator pentru testele
imunohematologice și compatibilizare

1.00Bucată28.1 Centrifugă de laborator pentru testele
imunohematologice și compatibilizare

Centrifugă de laborator pentru
testele imunohematologice și
compatibilizare
Cod
Descriere Centrifugele de laborator
cu capacitatea mică pentru testele
imunohematologice și
compatibilizare.
Parametrul  Specificația
Viteza de rotație Minimală, rpm
500
 Maximală, rpm 4000
 Setări setarea vitezei
Capacitatea Tipul tuburilor tuburi
de 3-5 ml
 Numărul de tuburi 8-12 unitati
  incinta de cetrifugare din oțel
inoxidabil
Capac  cu port de vizualizare
incinta
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată28.1 Centrifugă de laborator pentru testele
imunohematologice și compatibilizare

Carcasa și capacul  metal rezistent
la zgirieturi și impact
Timpul  setarea timpului de
centrifugare-- timer în secunde
Viteza de rotație  programarea
vitezei cu increment de 100rot/min
  recunoșterea automată a rotorului
Echiparea microprocesor și display
cu afisaj digital pentru valorile
parametrilor în timpul centifugării
Alarma  terminarea centrifugării

Rotor 8-12de locuri pentru tuburi
de 10x75 mm (borosilicon)
Securitatea Blocarea capacului în
timpul lucrului da
Nivelul de zgomot ≤ 60 dB da
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

29 Centrifugă de laborator 42 tuburi)
1.00Bucată29.1 Centrifugă de laborator 42 tuburi) Centrifugă de laborator 42 tuburi)

Cod
Descriere Centrifugele de laborator
sunt destinate pentru a  centrifuga
sîngele.
Parametrul  Specificația
Viteza de rotație Minimală, rpm
500

33100000-1



pag. 45

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată29.1 Centrifugă de laborator 42 tuburi)  Maximală, rpm 6000
 Setări setarea vitezei
Capacitatea Tipul tuburilor tuburi
de 2,5-3 ml
 Numărul de tuburi 42 unitati
  incinta de cetrifugare din oțel
inoxidabil
Capac  cu port de vizualizare
incinta
Alarma  dispozitiv care intrerupe
funcționarea,în cazul dezechilibrării
rotorului
Carcasa și capacul  metal rezistent
la zgirieturi și impact
Tastatura tasta impuls, tasta RCF
introducerea rapidă și precisă a
parametrilor de centrifugare
Timpul  setarea timpului de
centrifugare--programare
timer(maxim 99min)
Viteza de rotație  programarea
vitezei cu increment de 100rot/min
  recunoșterea automată a rotorului
Echiparea microprocesor și display
cu afisaj digital pentru valorile
parametrilor în timpul centifugării
Alarma  terminarea centrifugării

Rotor 42 de locuri pentru tuburi de
12x56 mm
Greutatea  >20 kg
Securitatea Blocarea capacului în
timpul lucrului da
Nivelul de zgomot ≤ 60 dB da
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată29.1 Centrifugă de laborator 42 tuburi) copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

30 Microscop binocular, simplu
2.00Bucată30.1 Microscop binocular, simplu Microscop binocular, simplu

Cod
Descriere Microscoapele cu lumină
sînt folosite în laboratoare clinice
sau în spitale pentru a examina
lichide biologice, ţesuturi, mase
fecale.
Parametru Specificația
Corp Port obiectiv Cvadruplu cu
unghi inversat
Măsuţa   mecanică pentru operare
cu mâna dreaptă cu acţionare
coaxială pentru deplasarea pe XYZ
Fixator de probe (lamele) universal
pentru un singur specimen
Revolver-    pentru 4 obiective(din
sticlă)
Obiective Plan Achromat:  4x, 10x,
40x, 100x/1.25 Ulei, cu arc WD
0,13mm
Condensor- Abbe Brightfield cu
diafragma1,25,gradatpentru fiecare
obiectiv slot în condensator pentru
atașament camp închis
Diafragmă de câmp-  pentru
iluminarea Koehler
Tub binocular-   Cap bicular
ergonomicARCTYPE cu unghi de
înclinare 30°,rotabil 360 cu
ajustarea distanșei interpupilare în
diapazonul 48-75mm

Oculare -  WF
10x/18(1pereche),potrivite pentru
purtători de ochelari
Iluminare- LED
Unitatea de alimentare-  încorporată
Accesorii Ulei de imersie – o
sticluță
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

2.00Bucată30.1 Microscop binocular, simplu prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

31 Distilator 10 l/h
1.00Bucată31.1 Distilator 10 l/h Distilator

Cod 270400
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  ≥ 10l
Capacitatea de distilare  ≥ 10 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
Protectie in cazul intreruperii
accidentale a alimentarii cu apa  da
Alimentare  380 V- 50 Hz
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
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1.00Bucată31.1 Distilator 10 l/h cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

32 Distilator 25 l/h
1.00Bucată32.1 Distilator 25 l/h Distilator

Cod 270400
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  ≥ 10l
Capacitatea de distilare  ≥ 25 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
Protectie in cazul intreruperii
accidentale a alimentarii cu apa  da
Alimentare  380 V- 50 Hz
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
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1.00Bucată32.1 Distilator 25 l/h Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

33 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta
400-500L

2.00Bucată33.1 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta
400-500L

Frigider pentru reactivi cu usa
transparenta 400-500L
Cod
Descriere Frigidere proiectate
pentru a stoca produse de laborator,
culturi și probe la temperaturi de
obicei între 2 și 8 grade Celsius.
Aceste frigidere constau în mod
obișnuit dintr-o cameră cu un
interior rezistent la coroziune (oțel
inoxidabil de obicei), minimizarea
riscului de alterare, contaminare și /
sau coroziune a conținutului.
Parametrul  Specificația
Configuraţie  mobil
Capacitatea 400-500L da
Număr de rafturi  ≥ 4
Uşa Număr  1
 Transparentă da
 Mecanism blocare cu cheie
Roţi  da
Frîne  da
Lumină interior  da
Construcţie interioară  rezistent la
soluții de curățare / prelucrare
Construcţie exterioară  cu acoperire
anticorozivă
Afisaj temperatură  digital
Alarme  acustică
  vizuală
Răcire  ventilată
Temperatura reglabilă  2 ... +8 °C
Alimentare  220 V, 50 Hz
Refrigerent  R 600a
Zgomot  < 48 dB
Accesorii  coşuri tip sertar, da
  divizoare pentru sertar, da
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată33.1 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta
400-500L

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

33100000-1

34 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta
240-300L

1.00Bucată34.1 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta
240-300L

Frigider pentru reactivi cu usa
transparenta 240-300L
Cod 140740
Descriere Frigidere proiectate
pentru a stoca produse de laborator,
culturi și probe la temperaturi de
obicei între 2 și 8 grade Celsius.
Aceste frigidere constau în mod
obișnuit dintr-o cameră cu un
interior rezistent la coroziune (oțel
inoxidabil de obicei), minimizarea
riscului de alterare, contaminare și /
sau coroziune a conținutului.
Parametrul  Specificația
Configuraţie  mobil
Capacitatea 240 - 300 l da
Număr de rafturi  ≥ 4
Uşa Număr  1
 Transparentă da
 Mecanism blocare cu cheie
Roţi  da
Frîne  da
Lumină interior  da
Construcţie interioară  rezistent la
soluții de curățare / prelucrare
Construcţie exterioară  cu acoperire
anticorozivă
Afisaj temperatură  digital
Alarme  acustică
  vizuală
Răcire  ventilată
Temperatura reglabilă  2 ... +8 °C
Alimentare  220 V, 50 Hz
Refrigerent  R 600a
Zgomot  < 48 dB
Accesorii  coşuri tip sertar, da
  divizoare pentru sertar, da
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată34.1 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta
240-300L

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

33100000-1

35 Lampa chirurgicala de frunte pentru
interventii de chirurgia cardiaca (montata
pe casca)

2.00Bucată35.1 Lampa chirurgicala de frunte pentru interventii
de chirurgia cardiaca (montata pe casca)

Lampa chirurgicala de frunte pentru
interventii de chirurgia cardiaca
(montata pe casca)
Fără a fi legate de sursa de lumină
 Iluminează chiar cea mai profundă
cavitate chirurgicală
 Aliniere coaxială pentru penetrarea
maximă a luminii
 Distanța de lucru de până la 60 cm
 Durată de viață a bateriei de minim
5 ore la intensitate maximă
 Durată de viață a LED-urilor de
50.000 de ore
 Căptușeală dublă in punctele de
fixare pentru confort
 Sursa de lumină: doua faruri cu
LED
Lampa de iluminare: nu mai putin
de 140.000 lux la distanta de 40 cm
Temperatura culorii: aprox.5700-
6200 ° Kelvin
Dimensiunea spotului de iluminare:
6-7 cm la distanta de 40 cm
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

2.00Bucată35.1 Lampa chirurgicala de frunte pentru interventii
de chirurgia cardiaca (montata pe casca)

Greutate faruri nu mai mult de 100g
Bandă de construcție: plastic rigid
cu căptușele duble detașabile
Baterie: litiu-ion reîncărcabil
(incluzând încărcătorul) cu
indicator de incarcare
Dimensiunile pachetului de
acumulatori: nu mai mult de 8,0 x
11 x 3 cm)
Greutatea acumulatorului: nu mai
mult de  200g;
Set de livrare:
sursa de lumina dubla LED montata
pe casca – 1 buc.
pachete de acumulatori – 2 buc.
Stație de bază de incarcare – 1buc.
cablu de alimentare – 1 buc.
cablu de baterie – 1 buc.
centură de baterie – 1 buc.
case rigid – 1 buc.
*Declarație de la Ofertant -
confirmată prin semnătura şi
ştampila, în care să certifice
termenul de garanție nu mai mic de
24 luni pentru echipament din
momentul livrării și/sau
instalării/dării în exploatare a
bunului, dacă dispozitivul necesită
a fi instalat.  *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se
prezinte - certificat/extras de
înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de
Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie
semnată și ștampilată de către
participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

2.00Bucată35.1 Lampa chirurgicala de frunte pentru interventii
de chirurgia cardiaca (montata pe casca)

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

33100000-1

36 Ventilator pulmonar adult, pediatric
(caracteristici avansate)

2.00Bucată36.1 Ventilator pulmonar adult, pediatric
(caracteristici avansate)

Ventilator pulmonar adult, pediatric
(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
 Inhalator  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
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

2.00Bucată36.1 Ventilator pulmonar adult, pediatric
(caracteristici avansate)

 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 TFT  da
 Mărimea  ≥ 10 inch
 Touchscreen  da
Compresor de aer Integrat în
dispozitivului, tip turbină  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 pediatrice tip
reutilizabil ≥ 2 set.
 adult tip reutilizabil ≥ 2 set.
Mască respiratorie pediatrice tip
reutilizabil ≥ 1 set.
 adult tip reutilizabil ≥ 1 set.
Umidificator  Umidificator cu
mentinerea temperaturi si
umidificarea aerului în regim
automa, Compatibil cu ventilatorul
da
 Două regimuri de funcționare,
mască respiratorie, sondă
endotrahială  da
Cameră de umidificare pediatrice
tip reutilizabil ≥ 1 buc.
Filtre antibacteriale pediatrice unică
utilizare ≥ 100 buc.
 adult unică utilizare ≥ 100 buc.
Senzor de debit pediatrice tip
reutilizabil ≥ 2 buc.
 adult tip reutilizabil ≥ 2 buc.
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

2.00Bucată36.1 Ventilator pulmonar adult, pediatric
(caracteristici avansate)

Plamăn de test pediatrice tip
reutilizabil ≥ 1 buc.
 adult tip reutilizabil ≥ 1 buc.
Suport pe rotile Min. 4 rotile  da
 Min. 2 roți cu frînă  da
 Braț articulat pentru fixarea
furtunelor respiratorii  da
 Suport pentru fixarea/atașarea
cablurilor electrice, furtunul aer,
oxigen pentru transportare,
depozitare  da
 Mîner pentru transportare  da
 Coș pentru accesorii  da
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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37 Concentrator de oxigen
2.00Bucată37.1 Concentrator de oxigen Concentrator de oxigen

Parametri tehnici UM
Debit  LPM 2,0-8,0
Presiune iesire O2 bar 1,38
Puritate O2 % 2-7 LPM:
92%+3.5/-3%
8 LPM:       90%+5.5/-3%
Afisaj parametri de lucru  LED,
TFT
Timp atingere mod de funcționare
(concentrația O2 > 90%) max 2-3
Oportunitate de lucru 24/7 da
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2.00Bucată37.1 Concentrator de oxigen Disponibilitatate   filtre particule
praf, bactericid, HEPA
Alarme disponibile  concentrație
scăzută de O2
lipsă tensiune
presiune înaltă sau joasă
supraîncălzirea compresorului
alarmă-test a blocului de alimentare
Alimentare electrică V/Hz 230/50
Nivel sunet dB(A) 52
Mediu de operare   temperatura  de
la 5°C pina la 40°C,
umiditatea                                 95%
Termen de garanție luni 24
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

38 Depărtător de stern, adaptabil procedurilor
de chirurgie cord bătând

1.00Bucată38.1 Depărtător de stern, adaptabil procedurilor de
chirurgie cord bătând

Depărtător de stern, adaptabil
procedurilor de chirurgie cord
bătând

Instrument dedicat pentru a asigura
accesul chirurgical in cavitatea
toracica, prin retractatarea
(departarea)tesuturilor moi si
osoase.
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1.00Bucată38.1 Depărtător de stern, adaptabil procedurilor de
chirurgie cord bătând

Instrument prevazut cu o baza de
departare, pe care se ataseaza lame
de diferite dimensiuni
Instrumentul permite utilizarea
diferitelor stabilizatoarelor de
tesuturi utilizate in chirurgia pe
cord batand si a instrumentelor de
pozitionare a inimii in multiple
optiuni de montare
Sistemul  permite configuratii
multiple de asezare a lamelor
Prevazut cu sistem de blocare
eficienta a lamelor
Permite atasarea unor lame fixe sau
a unor lame mobile, ce se pot roti
Lamele sunt interschimbabile,
disponibile in adancimi de 30 mm
(standard) si 40 mm (extins)
Instrumentul permite atasarea
inserturilor pentru sutura
(consumabile)
Fabricat din otel inoxidabil
 *Declarație de la Ofertant -
confirmată prin semnătura şi
ştampila, în care să certifice
termenul de garanție nu mai mic de
24 luni pentru echipament din
momentul livrării și/sau
instalării/dării în exploatare a
bunului, dacă dispozitivul necesită
a fi instalat.  *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se
prezinte - certificat/extras de
înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de
Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie
semnată și ștampilată de către
participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
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1.00Bucată38.1 Depărtător de stern, adaptabil procedurilor de
chirurgie cord bătând

e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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39 Trusă medicală complexă de prim ajutor tip
SMURD

1.00Bucată39.1 Trusă medicală complexă de prim ajutor tip
SMURD

Trusă medicală complexă de prim
ajutor tip SMURD
Trusa de prim ajutor. Geanta de
prim ajutor incapatoare, fabricata
din material impermeabil, destinata
utilizarii in cadrul serviciilor de
urgenta, sectii UPU, SMURD,
ambulante, compartimentata:
compartiment central mare,
compartiment frontal si 3 buzunare
laterale, curea de umăr si 2 manere.
Componenta - Trusa de prim ajutor
Tub de oxigen reincarcabil de 0,5 l
(gol) standard UNI
Manometru si reductor de presiune
din bronz
Balon resuscitare autoclavabil cu
masca faciala N° 4
Tuburi pentru conectare la
rezervorul de oxigen
Laringoscop cu trei lame de unica
folosinta
Pipe Guedel (3 buc. mica, medie,
mare)
Piesa elicoidala pentru gura
Pensa pentru prins limba
Masca de oxigen
Stetoscop
Tensiometru mecanic
Foarfece universal
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată39.1 Trusă medicală complexă de prim ajutor tip
SMURD

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

33100000-1

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

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

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

1 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (se va indica)

Nu

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

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

Nu

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

Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
ofertantului

Nu

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

Nu se cere Nu

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

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

Da

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

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

Nu

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

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

Nu

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

Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (se va indica)

Nu

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 (se va indica)

Nu

11 Raportul financiar Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
candidatului

Nu

12 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului

Declarație privind personalul de specialitate propus
pentru implementarea contractului conform Formularul

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

ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care
va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)

(se va indica)

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 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

19 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

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

Da

21 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

22 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

23 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

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

Da

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

Da

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

Da

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

Denumirea autorităţii contractante: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1
Tel.: office@capcs.md022884325 ,  Fax: 022884245 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: OLIEVSCHI IGOR, Șef, secția achiziții dispozitive medicale

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

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul
SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.
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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: 22.05.2019 10:00
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 120 zile

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

22.05.2019 10:00la:
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1pe adresa:

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

Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 2%

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

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

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

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

procedurii:
CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

1.2. Obiectul achiziţiei: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de
Cardiologie, pentru anul 2019

1.3. Numărul procedurii: 19/00018
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publică
1.5. Codul CPV: 33100000-1
1.6. Numărul şi data Buletinului

Achiziţiilor Publice:
13 din 16.04.2019

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor
publici:

CNAM

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

partenerului de dezvoltare:
Nu se utilizează

1.10. Denumirea cumpărătorului: IMSP Institutul de Cardiologie
1.11. Destinatarul: IMSP Institutul de Cardiologie
1.12. Limba de comunicare: De stat
1.13. Pentru clarificarea documentelor de

atribuire, adresa autorităţii
contractante este:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Tel: 022884325 
Fax: 022884245 
E-mail: office@capcs.md 
Persoana de contact: OLIEVSCHI IGOR

1.14. Contract de achiziţie rezervat
atelierelor protejate

 
2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice:

Nr. d/o Cod CPV Denumire Bunuri solicitate
Unitatea

de
măsură

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă

1 Aspirator chirurgical (performanță
avansată)
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1.1 33100000-1 Aspirator chirurgical (performanță
avansată)

Bucată 3.00 Aspirator chirurgical (performanță
avansată) Cod 130350 Descriere
Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să
creeze o presiune de vid > 600 mmHg.
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
Vacuum Limita minimă 0 mm Hg Limita
maximă ≥ 670 mmHg Rata de flux, l/min.
≥ 60 l/min Indicator vacuum da, eroarea
≥±10% Reglator aspirație da Nivelul de
zgomot, dBA ≤ 50 dBA Vas colector "În
timpul aspirării se utilizează doar un vas
colector" da Selector mecanic de vas da
Numărul vaselor 2 buc. Capacitatea, L ≥ 4
L Protecție la umplere pentru fiecare vas
da Vas tip reutilizabil da Suport
"Container pentru amplasarea tubului de
aspirare" da Suport cu rotile ≥ 4 roti Roti
cu frina da, ≥ 2 buc. Mîner pentru
transportare da Accesorii Pedală de
pornire/oprire a aspirației da
"Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea
cablului de alimentare 220 V, 50 Hz" da
Filtru de unică utilizare 15 buc. Tensiunea
de alimentare 220 V, 50 Hz *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

2 Electrocardiograf cu 12 canale,
caracteristici avansate

2.1 33100000-1 Electrocardiograf cu 12 canale,
caracteristici avansate

Bucată 3.00 Electrocardiograf cu 12 canale,
caracteristici avansate Cod 260230
Descriere Electrocardiograf cu 12 canale,
care înregistrează, printează şi/sau
interpretează ECG de la o singură sau mai
multe derivații simultan, cu display color.
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Parametrul Specificația Tip pacient adult,
pediatric Numărul de canale de procesare
12 Configurația Portabil da Derivațiile Tip
înregistrare auto și manual Sensivitatea
2.5, 5, 10, 20, 40 mm/mv Semnal de
calibrare 1 mV, ± 2% Gama de frecvență
De diagnostic 0.05-150 Hz Filtru
muscular 25, 35Hz Filtru frecvență joasă
0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru
frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru
de rețea 50 Hz Impendanța de intrare ≥ 50
M Ohm Gama de rejecție a modului
comun la 50 Hz > 110 dB Convertor
analog-digital ≥ 24 bit Scurgeri spre
pacient prin electrozi ≤10 μA Detector de
pacemaker da Indicator deconectare
electrod acustic sau vizual da Imprimantă
Termică încorporată Mărimea hîrtiei ≥ 210
mm da Să se indice numele derivației
printate da Viteza de înscriere 5, 10, 12.5,
25, 50 mm/s Densitatea imprimarii 8
dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm
(rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s
Acuratețea ± 5% (axa x), ± 5% (axa y)
Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de
derivații înscrise simultan 3, 6, 12 Hîrtia
termică să fie compatibilă și de la alți
producători de hîrtie cu dispozitivul ECG
da Display Grafic, LCD TFT color da
"Monitorizarea pe display: data, ora,
sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru,
derivațiile" da Marime ecran ≥ 7 inch
Rezoluția ≥ 800x480 pix Touchscreen da
Numărul de derivații afișate simultan 12
Posibilitatea transmiterii datelor la un
sistem de management al datelor ECG
Ethernet / USB / SD card da Format date
ECG "BMP / JPG / GIF / PDF / XML /
DICOM" da Memorie ≥ 200 inregistrari
ECG da Soft specializat pentru analiza
rezultatelor ECG la calculator da
Posibilitatea introducerii rapide a datelor
pacientului Nume, ID, vîrsta, sex,
greutate, înălțimea Ajustarea automată a
izoliniei da Identificarea aritmiei da
Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM
Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem
de interpretare a datelor ECG da Măsurări
PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul
interpretării minim 10 s Alimentarea 220
V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă da
Timp operare autonomă ≥ 2 h Protecție
defibrilator ≥ 400 J Indicatori vizuali
contact slab sau lipsă de contact da status
sistem da deconectare alimentare rețea da
baterie descărcată da Accesorii Cablu
pacient cu set de electrozi pectorali de tip
pară (6 buc.) și membranari de tip clește
(4 buc.) 2 set. Hîrtie termică 30 buc. Gel
de contact 1 litru Stand pe rotile stand pe
rotile da ≥ 4 roți da ≥ 2 roți cu frînă da
mîner pentru transportarea standului da
coș pentru accesorii da braț suport pentru
electrozi ECG da suport pentru gel de
contact da ajustarea pe înalține optional
sistem de fixare dispozitivului de suport
da *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
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Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

3 Cîntar electronic pentru adulţi cu
taliometru
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3.1 33100000-1 Cîntar electronic pentru adulţi cu taliometru Bucată 10.00 Cîntar electronic pentru adulţi cu
taliometru Cod Descriere Cîntar pentru
adulţi destinat pentru determinarea
greutăţii din inox, inclusiv taliometru si
suport pentru LCD Parametrul
Specificaţia Greutatea maximă ≥ 200kg
Precizie ≤ ± 50 gr Pornirea/Închiderea
Automată Ecran LCD ≥ 96x30mm
Alimentare rețea 220V, 50Hz
Autocalibrare da Greutatea dispozitiv
>12kg dimensiunea platformei
aproximativ 280x320x45mm Taliometru
da, 82-210cm verificare metrologică da
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

4 Stress sistem cardio-pulmonar cu
cicloergometru

4.1 33100000-1 Stress sistem cardio-pulmonar cu
cicloergometru

Bucată 1.00 Stress sistem cardio-pulmonar cu
cicloergometru Descriere: Sistem staționar
de diagnostic cardio pulmonar in timpul
efectuării unui efort fizic. Specificația:
Registrator ECG pentru PC cu sistem de
operare licențiat, inclus in oferta. Numărul
de derivații ECG 12 Rata de eșantionare
≥15.000/sec Tip înregistrare: automat
Frecvență de diagnostic: 0.1-300 Hz
Impedanța de intrare: ≥50 M Ohm Gama
de rejecție a modului comun la 50 Hz >95
dB Indicator deconectare electrod acustic
sau vizual Alimentarea 220 V, 50 Hz
Indicatori vizuali la contact slab sau lipsă
de contact status sistem Accesorii
standard: Cablu pacient cu conectare la 10
electrozi - 3 seturi Electrozi adezivi ECG -
≥ 500 buc Soft cu specializare cardio
pulmonară *(Cu termenul nelimitat de
exploatare ) Măsurări și parametrii de
calcul: Cardio-pulmonar : VO2 , VCO2 ,
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VO2 max, Sub-max VO2 , Praguri (AT,
RCP), Bucle EFVL, Ritm, VPB, SVPB
Calorimetrie: REE, RMR, RQ Limbaj
interfață : Romana/ Rusa Evaluări: -
Determinarea Pragului anaerob -
Interpretarea capacității aerobe - Teste cu
posibilitate de pre și post testare - Analiza
gazelor în sânge - O2- senzor
paramagnetic - CO2 – senzor IR non-
dispersiv - Butelie de calibrare a
senzorilor de măsurare -1 buc - Scorurile
de risc - Detectare automata a aritmiei -
Mape ST pentru determinarea ischemiilor
Funcționalități: • Detectarea automată a
cardio stimulatorului • Programare alarme
• Posibilitate creare și modificare presetări
• Posibilitatea a crea rapoarte, in format
pdf, xls, sau echivalent • Transmiterea
datelor pacientului prin format
DICOM/GDT/HL7 • Senzor O2 • Senzor
CO2 • Metodă de calcul infraroșu • Senzor
de flux Reutilizabil • Compatibil pentru
pacienți Adult și Pediatric • Calibrare
automată • imprimanta laser Troleu
principal mobil cu 2 Displayuri integrate
pentru vizualizarea concomitentă a
evaluărilor cardiologice și respiratorii.
Suport pentru butelii - cel puțin 3 Display
cu ecran tactil, diagonală min 22 inch
Bicicleta de exerciții ( cicloergometru)
electro-mecanica diapazonul vitezei 30 -
130 rot/min Display grafic – LCD sau
TFT reglarea încărcăturii programabile de
utilizator greutatea maximala a pacientului
≥160 kg frâna electromagnetica
Alimentarea consolei 220 V, 50 Hz Modul
de măsurare al Tensiunii Arteriale aparte
sau incorporat cu posibilitatea transmiterii
datelor la stația de lucru Posibilitate de
conectare căști la modul pentru
determinare TA prin metoda auditivă.
Diapazonul măsurărilor 0- 300 mm col Hg
măsurarea pulsului 35 - 300 contracții/min
Acuratețea măsurării ± 3 mm col Hg
Calibrare externa * Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnătura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament nu mai mic de
24 luni din momentul instalării/darii în
exploatare a bunului. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
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oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

5 Cardiostimulator bicameral extern
5.1 33100000-1 Cardiostimulator bicameral extern Bucată 5.00 Cardiostimulator bicameral extern Moduri

de ritm - DDD, DOO, DDI, AAI,AOO,
VVI, VOO Rata (de baza) - (30 … 200
ppm) ± 1 ppm Rata inalta - (80 … 230
ppm) ± 1 ppm Rata atriala rapida - (80 …
800 ppm) ± 1 ppm Amplitudine (A): 0.1-
20 mA Amplitudine (V): 0.1-25 mA
Sensibilitate (A): 0.4 … 10 mV ± 15%
Sensibilitate (V): 0.8 … 20 mV ± 15%
Durata impulsului 1-1,5 ms Indicator de
alarma - acustic Alimentare Baterii 1.5V
alcaline (minim pentru 7 zile) Dimensiuni
nu mai mult de 21 x 9 x 4.5 cm Greutatea:
nu mai mult de 700 g *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

6 Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare
(caracteristici avansate)

6.1 33100000-1 Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare
(caracteristici avansate)

Bucată 5.00 Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare
(caracteristici avansate) Descriere Acest
grup de produse înclude pompe de infuzie
pentru volume mari cu cerințe avansate;
pot avea 2 sau mai multe canale. Fluxul
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este calibrat în ml/oră. Au posibilitatea de
a efectua calcule a raportului
medicament/doză, ce permite programarea
fluxului reeşind direct din indicaţiile
medicului. Parametrul Specificația
Display Date afișate Alarme Evenimente
Istoria Data Capacitatea pompei
Diapazonul volumului infuzat 0.1 - 9999
ml Rata fluxului 0.1-999 ml/h Setarea prin
incrementare incepind cu 0.01 ml Regim
de lucru KVO - mentinerea venei deschise
Da Rata fluxului in regimul de lucru KVO
1-8 ml/h Acuratetia infuziei ≤5 % Functia
bolus Da Funcția de reglare a vitezei de
infuzie în bolus 1 - 1000 ml/h Selectarea
volumului infuzat Da Selectarea ratei de
infuzie Da Calcularea dozei/medicament
Da Regim de lucru in picaturi (setarea
picaturilor) Da Regim de lucru in flux
(setarea fluxului) Da Trecerea automată în
regim de așteptare da Încărcarea seringii
da Compatibilitate cu RMN da Carcasa
ermetizata pentru a preveni scurgerea de
lichide in interiorul dispozitivului Da
Senzor de picaturi Da Presiunea de
ocluzie ajustabila Cel putin 8 niveluri
Funcția de evacuare a bulei de aer din
sistema IV Da Funcție de chemare
asistentă Da Blocarea panoului de control
Da Cititor bar cod da Alarma sonora Da
Alarma vizuala Da Fixarea perfuzorului
pe rampă verticală Da Setări IV Protecție
la flux liber da Capacitatea de captare aer
da Conectare IV a acului da Ocluzie
presiunea ≤10 psi Afișarea ocluziei în
timp real da Alarmă de flux da Bula de aer
da Sensor de cădere da Eroare de sistem
da Set decuplat da Rezervor gol da Ușă
deschisă da Senzor de picaturi Da Infuzia
completă da Baterie descărcată da Baterie
epuizată da Alarmă acustică și vizuală
posibilitatea de setare a volumului da Mod
silence a alarmei da Sistem de reducere a
erorii (tehnologie inteligentă) Setarea
parametrilor impliciți dați de sistemul de
reducere a erorii de dozare la pornirea
pompei da Programe de analiză presetate
da Port I/O da Jurnalul de evenimente
Imprimare da Imprimare ora/data da Timp
reținut 1 an Alimentarea electrică Rețea
electrică 220 V, 50 Hz da Baterie
incorporata da Durata de operare
autonoma ≥5 h la fluxul de 50ml/h
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
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*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

7 Pompă de infuzie(perfuzor) cu seringă
(caracteristici avansate)

7.1 33100000-1 Pompă de infuzie(perfuzor) cu seringă
(caracteristici avansate)

Bucată 25.00 Pompă de infuzie(perfuzor) cu seringă
(caracteristici avansate) 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 0.01 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 acces prin buton de blocare a
tastelor sau prin parolă da Detectarea
mărimii seringii da (să accepte seringi de
la diferiti producători) 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 *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
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dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

8 Ultrasonograf General, Cardiac,
performanţă înaltă, clasa premium

8.1 33100000-1 Ultrasonograf General, Cardiac,
performanţă înaltă, clasa premium

Bucată 1.00 Ultrasonograf General, Cardiac,
performanţă înaltă, clasa premium
APLICAŢII CLINICE General, cardiac
PROBE PORTURI ≥4+1 PROBE TIP,
MHz Linear 2 - 12 Phased/Vector (de tip
monocristal) 1 - 5 Mhz Phased/Vector
intraoperațional (de tip monocristal) 3 - 14
Mhz Multifrequency da gama de frecventa
sistem 1-20 MHz NIVELE DE GRI ≥256
GAMA DINAMICĂ ≥300dB
PREPROCESARE, Canale digitale
≥6000000 POSTPROCESARE M-mod da
IMAGINE MODURI M-mod şi 2-D da
Anatomic M-Mode da Color M-Mode da
Compunere Spatiala da Harmonic imaging
da Trapezoidal mode da Panoramic Mode
da Strain Rate da DOPPLER Afişare
frecvenţă CW (și pentru sondele liniare)
PW, CDI, TDI, PDI Afişare viteză da
Angio da Duplex da Triplex in timp real
da HPRF da FUNCŢIONALITĂŢI
Diapazon dinamic selectabil da Focalizare
de transmisie ajustabilă da Focalizare de
recepţie dinamică da Măsurători pe
reluarea video da Măsurători imagine în
timp real da PAN/ZOOM imagine
îngheţată da imagine în timp real da
imagine 3D da ADÂNCIMEA DE
SCANARE ≥ 40 cm STOCARE
IMAGINI ≥500GB Cine da DICOM 3.0
da MONITOR FIZIOLOGIC ECG
PACHETE DE ANALIZĂ Vascular da
Stress echo da Cardiac da Raport avansat
cardiac (ex. determinarea volumelor,
fracției de ejecție, volum/bătaie, afișarea
simultană pe ecran a două sectoare a
semnalului Doppler în regim real, etc) da
Cardiac 3D mode da (posibilitate de a fi
completat pe viitor) Panou de comanda
Touch Screen da MONITOR ≥22" de tip
WXGA, OLED DIVIZARE MONITOR
da Imprimanta incorporată da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
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Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

9 Ultrasonograf General, Cardiac,
performanţă înaltă

9.1 33100000-1 Ultrasonograf General, Cardiac,
performanţă înaltă

Bucată 1.00 Ultrasonograf General, Cardiac,
performanţă înaltă Cod APLICAŢII
CLINICE General, cardiac PROBE
PORTURI 3 PROBE TIP, MHz Linear 3 -
12 Convex 1.5 - 5 Phased/Vector "Single
Cristal" 1 - 5 Multifrequency da Tipuri
transductoare(probe) acceptate de sistem:
matriciale, convexe, TEE, intra-
operationale, Sectoriale , volumetrice 4D,
CW pencil, single crystal da NIVELE DE
GRI ≥256 GAMA DINAMICĂ ≥250dB
GAMA DE FRECVENȚĂ SISTEM 1- 22
MHz Adincimea scanării ≥40 cm
PREPROCESARE, Canale digitale
≥120000 POSTPROCESARE da
IMAGINE MODURI M-mod da M-mod
şi 2-D da M-mod anatomical Harmonic
imaging da TDI, TVI da DOPPLER Tip
CW, PW Afişare frecvenţă da Afişare
viteză da Power Doppler da Duplex da
Triplex da FUNCŢIONALITĂŢI
Măsurători digitale da Măsurători pe
reluarea video da Diapazon dinamic
selectabil da Focalizare de transmisie
ajustabilă da Focalizare de recepţie
dinamică da Analiza cantitativă TDI da
Deformarea și rata deformări miocardului
(Strain și Strain Rate) da Măsurarea
automată a fracțiunii de ejecție (Auto EF)
da PAN/ZOOM imagine în timp real da
imagine îngheţată da STOCARE
IMAGINI Capacitate ≥1Tb Cine da
DICOM 3.0 da MONITOR FIZIOLOGIC
ECG PACHETE DE ANALIZĂ Cardiac
da Vascular da Stress echo da Altele Să se
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indice GHID ACE Cardiac da MONITOR
≥22" DIVIZARE MONITOR da Display
de control (touch screen) ≥10" Porturi
USB 3.0 ≥ 3 buc., HDMI, Wi-Fi da Suport
gel cu încălzire ajustabilă da Printer video,
alb/negru da *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

10 Monitor Holter ECG
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10.1 33100000-1 Monitor Holter ECG Bucată 8.00 Monitor Holter ECG Descriere
Dispozitivul înregistrează ECG in 12
derivații simultan, nictimeral monitorizind
parametrii in timpul repaosului si la efort.
Parametrul Specificația Tip pacient adult,
pediatric Numărul de canale de procesare
12 Configurația Portabil da Derivațiile Tip
înregistrare automat Gama de frecvență
De diagnostic 0.05-150 Hz Impendanța de
intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a
modului comun la 50 Hz > 100 dB Ritmul
cardiac Diapazon 30 - 300 BPM
Acuratețea ± 1 BPM Display LCD, LED
da Indicator deconectare electrod acustic
sau vizual da Posibilitatea transmiterii
datelor ECG la PC sau notebook USB /
SD-Card / Wi-Fi / BT Alimentarea 3 V
DC Baterie reîncărcabilă da Detectarea
automată a evenimentelor Aritmii
supraventiculare Aritmii ventriculare
Segment ST Ritm
maximal/mediu/minimal Artefacte
Analiza ritmului prezentare tabel, grafic
sortarea evenimentelor Timp operare
autonomă ≥ 24 h Indicatori vizuali contact
slab sau lipsă de contact status sistem
deconectare alimentare baterie descărcată
Accesorii Cablu ECG 2 unități Set de
electrozi de unica folosinta adult 500 buc.
Set de electrozi de unica folosinta
pediatric 500 buc. Softul necesar pentru
analiza Holter ECG pe PC da Chei
activare software pe PC 2 buc. Sursa de
alimentare pentru reîncărcarea bateriei da
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

11 Monitor ambulator pt. tensiune arteriala



08.04.2019 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 14/49

11.1 33100000-1 Monitor ambulator pt. tensiune arteriala Bucată 8.00 Monitor ambulator pt. tensiune arteriala
Este un aparat compact, cu greutate
redusa, care reprezintă o soluție ieftina de
monitorizare a presiunii sangvine a
pacientului in ambulator. - conectare
rapida a pacientilor; - Compact si silentios
- Programul pentru PC – inclus să creeze
un plan de monitorizare individualizat pe
pacient, cu min 3 perioade de timp
specifice, să genereze rapoarte clinice
concise, care includ informatii complete
despre presiunea sangvina, frecventa
cardiaca, presiunea arteriala medie,
debitul sangvin si tendința valorilor BP in
funcție de timp. Specificații tehnice:
Tehnica: oscilometrica cu deflatie in trepte
Precizie: +/- 3 mmHg Durata de
inregistrare: ≥ 48 ore Nr. teste: peste 250
de inregistrari in sistola, diastola, MAP si
frecventa cardiaca• Alimentare: 3
VDC/Doua baterii alcaline AA 1.5 V
Setul să conțină: - Software pentru PC (cu
cheie fizică dacă este cazul – min 2 buc.) -
manseta pentru adulti standard; - geanta
pentru transport; - cablu de conectare la
PC; - manual utilizare in limba romana.
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

12 Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric
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12.1 33100000-1 Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Bucată 5.00 Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric
Cod 260430 Descrierea Pulsoximetru
portabil destinat pentru pacienții care sunt
transportați. Parametru Specificație Tip
pacient Adult, pediatric da Interval de
măsurare Diapazon 0-100% Rata de
măsurare 80 - 100, ≤2 % Pulsul 30 - 250
bpm, ± 2% Rezoluția SPO2 ±1% Pulsul
±1 bpm Afișaj SPO2 da Valoare pulsului
da Puterea semnalului da Indicator baterie
descărcată da Display LED sau LCD da
Alarme Auditiv da Vizual da SpO2 și
valoarea pulsului mare/mic da Sensor
deconectat da Sensor epuizat da Buton de
dezactivare alarmei sonore da Alimentare
Baterie reîncărcabilă da, de la 220V 50Hz
Durata de viață ≥ 12 ore Accesorii Sensor
SpO2 reutilizabil, adult 2 buc. Sensor
SpO2 reutilizabil, pediatric 2 buc. Bloc de
alimentare de la rețeaua electrică 1 buc.
Husă pentru transportare 1 buc. *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

13 Aparat monitorizare perfuzie cerebrala
pentru monitorizarea saturatiei rSO2
(regionale) la pacientii adulti

13.1 33100000-1 Aparat monitorizare perfuzie cerebrala
pentru monitorizarea saturatiei rSO2
(regionale) la pacientii adulti

Bucată 1.00 Aparat monitorizare perfuzie cerebrala
pentru monitorizarea saturatiei rSO2
(regionale) la pacientii adulti Oximetru
Cerebral /Somatic - monitor cu 4 canale
Sa monitorizeze simultan sau independent
modificarile ce apar in extractia capilara a
gazelor de la nivel cerebral si/sau somatic,
la pacientii adulti, copii si nou-nascuti
Tehnologie cu aplicabilitate pacientilor
adulti, copii si nou-nascuti in orice situatie
clinica in care creierul si organismul se
afla in pragul riscului de expunere la
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scaderea fluxului sanguin sau
evenimentelor ischemice de alta natura
Upgradabil cu inca un preamplificator
pentru monitorizarea multifocala Afisaj
grafic a celor 1 pana la 4 canale simultan,
pe acelasi ecran Afisaj numeric in timp
real a celor 1 pana la 4 canale simultan, pe
acelasi ecran cu afisajele grafice de
evolutie Afisaj in culori pentru
vizualizarea facila a graficului de evolutie
si a valorilor afisate numeric Afisajul
numeric vizibil de la distanta (cifre mari,
contrastante) Afisarea valorilor de
referinta Afisarea in % a scaderii si/sau
cresterii saturatiei regionale Marcaj
evenimente Posibilitatea de evaluare a
ariei de sub limita inferioara admisa de
clinician cu posibilitatea evaluarii
factorului de risc privind morbiditatea
(relatia amplitudine-timp) Ajustarea de
catre utilizator a graficelor, pentru
vizualizarea pe o perioada de 1 pana la 24
ore Utilizare facila Precalibrat, pentru
situatiile de urgenta in care este necesara
monitorizarea extrem de rapida Indicator
vizual al functionalitatii/aderentei
senzorului (iconita pe ecran in dreptul
fiecarui canal ce corespunde senzorului)
Setare nume pacient si posibilitate de
descarcare in computer a graficelor cu
marcaje, nume, data (ora, zi, an) pentru
evidentierea in fisa clinica Volum
compact, greutate maxima 7 Kg
Parametrii operationali si electrici: rSO2 :
valori minime si maxime relevante
fiziologic si/sau clinic Alarme auditive si
vizuale pentru valori sub sau peste limite
si cu posibilitate de ajustare manuala
Memorie evolutie minim 24 ore intr-un
singur grafic Capacitate de memorie a
cazurilor minim 10 cazuri port de
comunicare RS-232 USB port: USB 2.0
Flash memory pt. transfer de date
Alimentare: Input voltage: 100 - 240 VAC
Frecventa: 50/60 Hz Durata baterie de
back-up: minim 15 minute 2. Accesorii
Preamplificator cu cablu de lungime > 4m
pentru monitorizarea a doua canale
independente:1 somatic si 1 cerebral, 2
somatice sau 2 cerebrale Cablu reutilizabil
pentru canalul 1, lungime min.1.5m Cablu
reutilizabil pentru canalul 2, lungime min.
1.5m USB Flash Drive Cablu curent Stand
(cart) mobil Senzori noninvazivi adult
(>40 kg) - 20 buc. (De unica folosinta
pentru un singur pacient cu adeziv non-
alergen) GARANTIE: Termen de garantie:
24 luni de la data instalarii si punerii in
functiune *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
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Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

14 Fibrilator cardiac
14.1 33100000-1 Fibrilator cardiac Bucată 1.00 Fibrilator cardiac Dispozitiv pentru

generarea fibrilației ventriculare în timpul
tratamentului operație pe cord deschis.
Dispozitivul să se alimenteze de la un
sistem Stockert (sistemS5) aflat in dotare
Set de livrare: Electrod pentru maturi - 4
buc. Dimensiuni aprox: 220x80x240 mm
Greutate: nu mai mult de 1.5 kg *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

15 Monitor de profunzime anestezic
15.1 33100000-1 Monitor de profunzime anestezic Bucată 1.00 Monitor de profunzime anestezic Sistem

de monitorizare a pacienţilor configurabil
de utilizator, pentru monitorizarea stării
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hipnotice a creierului, bilateral, pe baza
culegerii şi procesării de semnale EEG.
Displayul sa afişeze: -numărul BIS curent
-grafice de tendinţă ale parametrilor EEG
procesaţi -forme de unde EEG brute în
timp real, masurare a 4 canale EEG -
diferiţi indicatori de calitate a semnalului,
EMG şi SQI -indicator de asimetrie
emisferica -rată de suprimare -număr
calcul impulsuri electrice prin utilizarea
unui senzor BIS de extindere -indicator de
alarmă şi mesaje Sistemul trebuie sa fie
capabil sa efectueze autotestări pentru a se
asigura că monitorul şi componentele sale
funcţionează adecvat şi că nivelurile de
impedanţă ale senzorilor se încadrează în
limitele admisibile. Testarea şi rezultatul
testării sa fie afisate pe ecranul principal
Meniurile cu ecran tactil sa permita
utilizatorului să modifice afişajul datelor
şi să revizuiască datele stocate. Monitorul
sa poata fi configurat pentru a afisa: -
indicator de calitate a semnalului -
indicator EMG -formă de undă EEG -
valoare BIS -ferestre cu imaginea color a
densitatii spectrale fiecarei emisfere
afisate simultan -nume variabilă primară -
etichete unitate tendinţă BIS -tastă tactilă
pauză /reducere la tăcere alarmă -tastă
tactilă Menu/Home -tastă tactilă verificare
senzor -săgeată revizuire -trend secundar-
EMG -bară artefact -marcă eveniment
instantaneu -scală oră trend -etichete
variabilă secundară -domeniu vizat -
număr identificare caz -oră şi dată curentă
Posibilitatea de transfer de date sa fie
facilitata de trei porturi : -port pentru
exportul de date către o unitate de stocare
detaşabilă, pentru actualizarea monitorului
şi a softului BISx. -port RS-232 pentru
conectarea monitorului la un sistem de
monitorizare sau înregistrare cu ajutorul
unui protocol de port serial ASCII sau
binar -port USB Consumabile -senzor
autoadeziv pentru frunte cu 4 electrozi
pentru identificarea semnalului EEG - 50
buc -senzor autoadeziv pentru frunte cu 6
electrozi (bilateral) pentru identificarea
semnalului EEG - 10 buc ALIMENTARE:
220-240 VAC, 50-60Hz GARANTIE:
Termen de garantie: 24 luni de la data
instalarii si punerii in functiune *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
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conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

16 INCALZITOR PACIENT
16.1 33100000-1 INCALZITOR PACIENT Bucată 1.00 INCALZITOR PACIENT Specificatie

tehnica CONFIGURATIE Unitate de
incalzire ( 1 buc) + cart mobil dedicat ( 1
buc) CARACTERISTICI TEHNICE
Minim 5 trepte de setare a temperaturii: -
accelerare incalzire si ridicare temperatura
la 45-46 ºC pe o perioada de timp limitata
30-45 minute, scadere automata a
temperaturii la 40-42 ºC. - ambientala :
temperatura camerei - joasa: 30 – 34 ºC -
medie : 36 – 40 ºC - inalta : 42 – 46 ºC
Pentru toate treptele de temperatura,
incalzirea pana la 38 ºC, in max 30
secunde Flux de aer suflant : minim 50
CFM Regulator de temperatura cu oprire
automata – temperatura scade automat de
la inalt la mediu dupa utilizare continua 45
minute Sistem de siguranta pentru
supraincalzire cu alarme vizuale si
auditive, sistemul se inchide automat cand
temperatura depaseste 50 ºC Termostat
intern Motor cu o singura faza Filtru
HEPA cu eficienta de filtrare de minim
99,95% Clasa de protectie 1 Tip de
protectie B Dimensiuni maxime: 450 x
450 x 300mm Greutate maxima: 7 kg
Alimentare: 220-230 VAC / 50-60 Hz
STRUCTURA: - furtun: tip armonica (se
extinde si se retracteaza), gros si rezistent
la manipulari care pot include tractionari,
zgarieturi, intepaturi usoare. Clema de
fixare pentru lungime - varf furtun: piesa
prevazuta cu clema de prindere etansa a
paturicilor - panou de comanda cu minim
4 butoane touch-screen pt.variantele de
incalzire: accelerare incalzire si ridicare la
temperatura min.45 ºC, temperatura joasa,
temperatura medie si temperatura inalta.
Temperaturile inscriptionate in dreptul
butonului de referinta. - semnal de
alarmare vizuala pe panoul de comanda
Cerinte de portabilitate si amplasare: - cart
pe rotile cu etajera pentru depozitare
paturici, - sistem de prindere pe stativ IV, -
sistem de prindere latura patului - sistem
de prindere sub pat - ancorare pe plan
drept - cronometru - duza - comutator
principal - banda duza cu clema - iesire
test supratemperatura - capac filtru
PATURA PACIENTI - celule de aer
hexagonale (la plierea pe lungime, latime
sau diagonala a paturicii nu se
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restrictioneaza distributia aerului si se
mentine in forma pliata) - distributie
uniforma a caldurii pe toata suprafata
tegumentului cu contact minim intre
paturica si tegument - material
pluristratificat. matlasat, moale si flexibil
pentru protectia pielii pacientului -
material polipropilena neplastifiat,
rezistent la fluide, la sfasiere si rupere; nu
este alterat de intepaturi minore (paturica
ramane umflata in aceasta situatie) -
minim 3 marimi diferite - prevazute cu
deschizaturi de acces pentru manevre
medicale ACCESORII Patura pentru
intreg corpul - 25 buc Patura pentru partea
superioara a corpului - 12 buc Patura
pentru partea inferioara - 12 buc
GARANTIE: Termen de garantie: minim
24 luni de la data instalarii si punerii in
functiune *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

17 Monitor pentru monitorizarea functiilor
vitale

17.1 33100000-1 Monitor pentru monitorizarea functiilor
vitale

Bucată 5.00 Monitor pentru monitorizarea functiilor
vitale Monitor pentru monitorizarea
funcțiilor vitale (accesorii Adult) Sistem
pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor
vitale ale pacientului cu caracterisitici
avansate Tip pacient Adult Display: •
Diagonala ≥ 15 inch • Tip LCD TFT sau
LED • Rezoluția ≥ 1366 x 768 pixeli •
Touchscreen • Unghi de vizualizare ≥ 170
grade • Funcția de regalare automată a
luminozității • Numărul maxim de curbe
afișate concomitent: nu mai mic de 12
curbe Parametri afișați: • ECG • Pulsul •
Frecvența respiratorie • SpO2 •
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Fotopletismograma • Presiunea sanguină
neinvaziv • Presiunea sanguină invaziv •
Debit cardiac • Capnografia • Temperatura
• Modul ECG • Rata cardiacă 15 - 300
bpm • Acuratețea ratei cardiace ≤ 1 % •
Culegerea semnalului ECG prin cablu 10
electrozi • Derivațiile I, II, III, aVR, aVL,
aVF, V1, V2, V3, V4, V5 și V6 •
Algoritmul de măsurare și interpretare a
electrocardiogramei • Numărul de aritmii
depistate de dispozitiv ≥ 25 aritmii •
Analiza automată a undei ST • Trendingul
ST • Media în analiza segmetului ST
Acuratețea segmentului ST ±0,02 mV
Sensivitatea semnalului ECG 2.5 - 40
mm/mV Gama de rejecție a modului
comun la 50 Hz ≥ 100 dB Detectarea
aritmiei Detectarea pacemaker
Monitorizarea frecvenței respiratorie 0 -
200 rpm Protecție împotriva șocurilor de
defibrilare Modul SpO2 Diapazonul 1 -
100% Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 %
Monitorizarea rata pulsului 20 - 300 bpm
Monitorizarea pletismogramei
Monitorizarea indexului de pefuzie
tisulară Modul NIBP Diapazonul de
măsurare 10 - 300 mmHg Regim de
măsurare manual, automat și STAT Regim
automat 1-5, 10, 15, 30, 60, 120 min.
Buton de activare/dezactivare manual a
NIBP Metoda de măsurare oscilometrică
Regim pacient adul, pediatric, nou-născut
Buton de selectare rapidă a regimului de
pacient Limita maximă de presiune la
regimului de pacient adult 300 mmHg
Modul Presiunea sanguină invaziv (IBP) 2
canale de măsurare independente IBP
Diapazonul -50 ... +350 mmHg Acuratețea
± 1mmHg Sensivitatea de intrare 5
µV/mmHg Monitorizarea undei IBP da
Monitorizarea independentă a ambelor
unde IBP Modul Capnografie (CO2)
Diapazonul 0 - 150 mmHg Rata
respiratorie 0 - 150 rpm Timp de
înregistrare Apnea 10 - 40 s Monitorizarea
unei CO2 Modul Temperatura Diapazonul
0 - 50.0 °C Rezoluția 0.1 °C Număr de
senzori 1 unit. Memorie internă Memorie
≥ 2 Gb Trendingul evenimentelor ≥ 100
ore Memorie pentru formele de undă ≥ 40
ore Arhivarea datelor Imprimantă termică
încorporată Viteza de înscriere 25, 50
mm/s Forme de raportare: Înscriere
continuă Preprogramate Personalizate
Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz
Baterie internă reîncărcabilă Timp de
lucru autonom al bateriei minim 2 h
Interfata de conectare la monitorul central
Ethernet, wireless, RS-232 etc. Alarme
vizuale și sonore Alarme grupate după
severitatea cazului ≥ 3 categorii Manjetă
deconectată Manjetă defect Senzor SpO2
deconectat Senzor SpO2 defect Alarmă
concentrația SpO2 scăzuta/ mărită Nivelul
baterie scăzut Alarme rata cardiacă
scăzuta/mărită Lipsă sursă externă de
alimentare Buton de dezactivare/anulare
alarmei sonore Ajustarea nivelului de
alarmă Accesorii: Cablu ECG cu 10
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electrozi ≥2 buc. Electrozi ECG Adult,
unică utilizare ≥ 400 buc. Senzor SpO2
Adult, reutilizabil ≥ 2 buc. Senzor
Temperatură cu fixare pe piele Adult,
reutilizabil ≥ 1 buc. Manjete NIBP Adult
(Adult mic, Adult, Adult mare),
reutilizabil (1set/3buc) ≥ 2 set. Cablu de
interconectare presiunea sanguină invaziv
reutilizabil ≥ 2 buc Sistem de fixare sezor
IBP, reutilizabil ≥ 2 set Senzor pentru
presiunea sanguină invaziv Adult, unică
utilizare ≥ 20 set. Circuite pentru
Capnografie (CO2) Adult, unică utilizare
≥ 20 set. Hîrtie termică ≥ 15 buc. Suport
pe rotile suport min. 4 rotile min. 2 rotile
cu frînă coș pentru accesorii mîner pentru
transportare sistem de fixare a
dispozitivului de suport sistem ușor
detașabil a dispozitivului de pe suport *
Declarație de la Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament și
accesorii nu mai mic de 24 luni din
momentul instalării/darii în exploatare a
bunului. *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

18 Pat multifunctional pentru adulţi (6-8
poziţii)
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18.1 33100000-1 Pat multifunctional pentru adulţi (6-8
poziţii)

Bucată 20.00 Pat multifunctional pentru adulţi (6-8
poziţii) Cod 140390 Descriere Paturi
motorizate pentru secții de ATI și secții de
reanimare Parametrul Specificația Tip
multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient
adult Controlul pacientului tip Toate
butoanele să fie însoțite de simboluri
grafice Funcționalități poziționare
sedentară poziționare Trendelenburg
poziționare anti-Trendelenburg Controlul
de către asistentă Blocarea control pacient
da Greutatea maximă a pacientului Cu
etichetă pe pat ≥220 kg Înălțime
Ajustabilă ≥ 74 cm Rotile Diametru ≥12.5
cm Sistem de blocare la minim 2 rotile
Parapete de protecție laterale da Extensia
lungimii patului opțională Sectiunea spate
să aibă cadru pentru detector radiologic ≥
43 x 43 cm Cintar electronic pacient da
Reglare manuală a părților importante în
caz de lipsă de energie electrică opțională
Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile
ortopedică inclusă antidecubit + accesorii
inclusă *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

19 Targă ambulantă automata
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19.1 33100000-1 Targă ambulantă automata Bucată 1.00 Targă ambulantă automata Targă
ambulantă pentru urcarea și coborîrea
pacienților din ambulanțe, poate fi mutată
de către o singură persoană. - Să fie dotată
cu sistem de rulare pentru urcarea și
coborîrea pacienților din ambulanțe fără a-
i ridica. - Picioarele se pliază automat pe
măsură ce targa este rulată în interiorul
ambulanței. - Blocare în poziția de operare
cînd targa este scoasă din vehicul -
manetele de comandă să deblocheze
pioarele din față și din spate pentru ca
acestea să se plieze pe măsură ce targa
este urcată în vehicul. Accesorii: • Saltea;
• Centuri • Șine laterale • Suport IV •
Dispozitive de fixare incluse Specificații
tehnice: Dimensiuni maxime: 195x60x90
Dimensiuni minime: 195x60x20
Dimensiune pliat: 195x60x25 Greutate:
max.40 kg Sarcină: min 150 kg *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

20 Brancardă mobilă cu targă detașabilă
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20.1 33100000-1 Brancardă mobilă cu targă detașabilă Bucată 1.00 Brancardă mobilă cu targă detașabilă
Carcasă executată din hotel cromat Targa
detașabilă Topul să fie acoperit cu
poliuritan și tapițan în piele artificială
rezistentă la forțe exterioare și la curățiri
repetate, tetiera – reglabilă, dotată cu
stativ perfuzii și bare laterale. Brancardă
mobilă, dotată cu 4 roți, diametru min.
100, 2 dintre care să fie dotate cu frînă.
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

21 Brancardă dublă pentru transferul
pacientului



08.04.2019 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 26/49

21.1 33100000-1 Brancardă dublă pentru transferul
pacientului

Bucată 1.00 Brancardă dublă pentru transferul
pacientului Specificații tehnice: Brancardă
dublă pentru transferul pacientului.
Interconectarea dintre brancarde să se
efectueze printr-un mecanism simplu și să
poată fi efectuată doar de către o singură
persoană; Structura suprafeței de așezare
să fie realizată din oțel inoxidabil; Șine
laterale în mișcare circulară în jos,
acoperite cu material poliuretanic;
Segmentul capului reglabil; Sistem de
frînare sigur cu mecanism de blocare;
Stativ pentru perfuzii; Salteaua – din
material ignifug, impermeabilă,
viscoelastică; Barele de transfer să fie
montate pe toate 4 părți ale tărgii; Roți
antistatice, rotative la 360 grade Greutate
maximală admisă – 250 kg; Lungime
totală – max. 4300mm; Lungimea unei
singure brancarde – max. 2150 mm;
Lațimea suprafeței de așezare – max.
620mm; Lungimea suprafeței de așezare –
max. 1970 mm; Adîncimea zonei pentru
saltea – min. 100mm; Înălțime (fără
saltea) – max. 650mm; Înălțime (cu saltea)
– max 750mm *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

22 Analizator hematologic, automat (5 diff),
cu sistem de tip închis

22.1 33100000-1 Analizator hematologic, automat (5 diff), cu
sistem de tip închis

Bucată 1.00 Analizator hematologic, automat (5 diff),
cu sistem de tip închis Cod Descriere
Analizator hematologic automat (5 diff)
cu sistem de reactivi de tip închis destinat
analizei componenței sanguine Parametru
Specificaţia Tip sistem închis Metode de
măsurare impendansmetrică fotometrică
SLS pentru hemoglobină optică (5 diff)
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Sistem complet automat, cu încărcarea
probelor(autoloader), mixare și prelevare
automată din tuburi primare (cup piercing)
Posibilitatea diferențierii leucocitelor în 6
populații încărcarea 20 probe și mai mult
simultan Folosirea eprubete simple
K3ЭДТА 12x56mm și vacuum-heater
Procedura de curăţire automată Precizie de
masurare (CV%), nu mai mult de: < 2%
pentru WBC < 2% pentru RBC < 5%,
pentru PLT < 1%, pentru HGB < 2%,
pentru HCT < 12 %, pentru RET% < 20%,
pentru RET# < 15% pentru CRC Limitele
de liniaritate, minim: 0 – 120 103/μL
pentru WBC 0 - 8.0 106/μL pentru RBC 0
– 24 g/dL pentru HGB 0 – 67 % pentru
HCT 0 – 1900 103/μL pentru PLT(sange
total) 0 – 2800 103/μL pentru PLT
(concentrat) 0 – 42 % pentru RET% 0 –
1.5 106/μL pentru RET# Parametri
determinați și calculați: WBC RBC Hgb
Hct MCV MCH MCHC PLT LYM #
MON# NEU# BAS# EOS# LYM%
MON% NEU% BAS% EOS% RDW
PDW MPV PCT Capacitate (probe/oră) ≥
60 Diluarea automată Afişaj grafic
Imprimantă color Introducerea datelor
manual Interfaţa PC da Afişarea
histogramelor da Stocarea datelor da
Calibrarea automată manuală Grafice
RBC (repartizarea eritrocitelor după
volum) PLT (repartizarea trombocitelor
după volum) Scatergrame WBC - 5 diff
Afişarea pe ecran a tuturor datelor-
histograme rezultate grafice rezultate din
arhivă date de servis Monitorizarea datelor
pacientului nume pacient ID pacient sex
vîrsta Monitorizarea reactivelor numărul
lotului data expirării volumul rămas
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 ≥ 3
nivele Construirea tabelelor și graficelor
Levey-Janings Memorie internă > 1000
pacienţi Alimentarea 220 V, 50 Hz
Accesorii Vas pentru deşeuri tuburi pentru
reagenţi tuburi pentru spălare Limba de
comunicare rom/rus Reagenți Reagenți
"Să fie inclus toți reagenții necesari pentru
efectuarea analizelor și buna funcționare >
2000 probe" Accesorii, consumabile Să fie
incluse toate acesoriile, consumabile
necesare pentru efectuarea analizelor și
buna funcționare pentru ≥ 2000 probe
Perioada de valabilitate a reagentilor din
momentul livrarii ≥ 6 luni *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
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Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

23 Analizator hematologic, automat (3 diff),
cu sistem de tip deschis

23.1 33100000-1 Analizator hematologic, automat (3 diff), cu
sistem de tip deschis

Bucată 1.00 Analizator hematologic, automat (3 diff),
cu sistem de tip deschis Cod 150510
Descriere Analizator hematologic automat
(3 diff) destinat analizei componenței
sanguine cu sistem deschis de reactivi
Parametrul Specificația Tip sistem deschis
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 Reagenți
Reagenți "Să fie inclus toți reagenții
necesari pentru efectuarea analizelor și
buna funcționare a ≥ 500 probe"
Accesorii, consumabile Să fie incluse
toate acesoriile, consumabile necesare
pentru efectuarea analizelor și buna
funcționare pentru ≥ 500 probe Perioada
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de valabilitate a reagentilor din momentul
livrarii ≥ 6 luni *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

24 AGITATOR ROTATIV (ROLLER
MIXER)



08.04.2019 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 30/49

24.1 33100000-1 AGITATOR ROTATIV (ROLLER MIXER) Bucată 3.00 AGITATOR ROTATIV (ROLLER
MIXER) Tip motor Curent Continuu,
Brushless Lungimea role >280mm Tip
agitație Mod simultan miscări de rotație și
balans Amplituda mișcărilor >24 mm
Număr de role 6 Reglare viteză de rotire
0-70 rpm Mod de operare Continuu
Protecție ≥ IP21 Alimentarea 220V, 50Hz
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

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

26 Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi)
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26.1 33100000-1 Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) Bucată 1.00 Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) Cod
150910 Descriere Centrifugele de
laborator sunt destinate pentru a centrifuga
sîngele. Parametrul Specificația Viteza de
rotație Maxim minimală, rpm reglabilă
Maximală, rpm ≥ 6000 Setări setarea
vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi
de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12
tuburi Timer Gama de timp 0 - ≥60 min
Incrementarea ≤1 min Securitatea
Blocarea capacului în timpul lucrului da
Indicatori Indicarori vizual și acustic da
Pornire/oprire da Capac deschis da
Depășirea vitezei da Capac deschis da Tip
da Display Digital da Nivelul de zgomot
≤70 dB da *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

27 Centrifugă de laborator (24-32 tuburi)
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27.1 33100000-1 Centrifugă de laborator (24-32 tuburi) Bucată 1.00 Centrifugă de laborator (24-32 tuburi) Cod
Descriere Centrifugele de laborator sunt
destinate pentru a centrifuga sîngele.
Parametrul Specificația Viteza de rotație
Minimală, rpm 500 Maximală, rpm 6000
Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul
tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de
tuburi 24-32 unitati incinta de cetrifugare
din oțel inoxidabil Capac cu port de
vizualizare incinta Alarma dispozitiv care
intrerupe funcționarea,în cazul
dezechilibrării rotorului Carcasa și
capacul metal rezistent la zgirieturi și
impact Tastatura tasta impuls, tasta RCF
introducerea rapidă și precisă a
parametrilor de centrifugare Timpul
setarea timpului de centrifugare--
programare timer(maxim 99min) Viteza
de rotație programarea vitezei cu
increment de 100rot/min recunoșterea
automată a rotorului Echiparea
microprocesor și display cu afisaj digital
pentru valorile parametrilor în timpul
centifugării Alarma terminarea
centrifugării Rotor 24- 32 de locuri pentru
tuburi de 15x100 mm Greutatea >23 kg
Securitatea Blocarea capacului în timpul
lucrului da Nivelul de zgomot ≤ 60 dB da
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

28 Centrifugă de laborator pentru testele
imunohematologice și compatibilizare
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28.1 33100000-1 Centrifugă de laborator pentru testele
imunohematologice și compatibilizare

Bucată 1.00 Centrifugă de laborator pentru testele
imunohematologice și compatibilizare
Cod Descriere Centrifugele de laborator
cu capacitatea mică pentru testele
imunohematologice și compatibilizare.
Parametrul Specificația Viteza de rotație
Minimală, rpm 500 Maximală, rpm 4000
Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul
tuburilor tuburi de 3-5 ml Numărul de
tuburi 8-12 unitati incinta de cetrifugare
din oțel inoxidabil Capac cu port de
vizualizare incinta Carcasa și capacul
metal rezistent la zgirieturi și impact
Timpul setarea timpului de centrifugare--
timer în secunde Viteza de rotație
programarea vitezei cu increment de
100rot/min recunoșterea automată a
rotorului Echiparea microprocesor și
display cu afisaj digital pentru valorile
parametrilor în timpul centifugării Alarma
terminarea centrifugării Rotor 8-12de
locuri pentru tuburi de 10x75 mm
(borosilicon) Securitatea Blocarea
capacului în timpul lucrului da Nivelul de
zgomot ≤ 60 dB da *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

29 Centrifugă de laborator 42 tuburi)



08.04.2019 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 35/49

29.1 33100000-1 Centrifugă de laborator 42 tuburi) Bucată 1.00 Centrifugă de laborator 42 tuburi) Cod
Descriere Centrifugele de laborator sunt
destinate pentru a centrifuga sîngele.
Parametrul Specificația Viteza de rotație
Minimală, rpm 500 Maximală, rpm 6000
Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul
tuburilor tuburi de 2,5-3 ml Numărul de
tuburi 42 unitati incinta de cetrifugare din
oțel inoxidabil Capac cu port de
vizualizare incinta Alarma dispozitiv care
intrerupe funcționarea,în cazul
dezechilibrării rotorului Carcasa și
capacul metal rezistent la zgirieturi și
impact Tastatura tasta impuls, tasta RCF
introducerea rapidă și precisă a
parametrilor de centrifugare Timpul
setarea timpului de centrifugare--
programare timer(maxim 99min) Viteza
de rotație programarea vitezei cu
increment de 100rot/min recunoșterea
automată a rotorului Echiparea
microprocesor și display cu afisaj digital
pentru valorile parametrilor în timpul
centifugării Alarma terminarea
centrifugării Rotor 42 de locuri pentru
tuburi de 12x56 mm Greutatea >20 kg
Securitatea Blocarea capacului în timpul
lucrului da Nivelul de zgomot ≤ 60 dB da
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

30 Microscop binocular, simplu
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30.1 33100000-1 Microscop binocular, simplu Bucată 2.00 Microscop binocular, simplu Cod
Descriere Microscoapele cu lumină sînt
folosite în laboratoare clinice sau în
spitale pentru a examina lichide biologice,
ţesuturi, mase fecale. Parametru
Specificația Corp Port obiectiv Cvadruplu
cu unghi inversat Măsuţa mecanică pentru
operare cu mâna dreaptă cu acţionare
coaxială pentru deplasarea pe XYZ
Fixator de probe (lamele) universal pentru
un singur specimen Revolver- pentru 4
obiective(din sticlă) Obiective Plan
Achromat: 4x, 10x, 40x, 100x/1.25 Ulei,
cu arc WD 0,13mm Condensor- Abbe
Brightfield cu diafragma1,25,gradatpentru
fiecare obiectiv slot în condensator pentru
atașament camp închis Diafragmă de
câmp- pentru iluminarea Koehler Tub
binocular- Cap bicular
ergonomicARCTYPE cu unghi de
înclinare 30°,rotabil 360 cu ajustarea
distanșei interpupilare în diapazonul 48-
75mm Oculare - WF
10x/18(1pereche),potrivite pentru
purtători de ochelari Iluminare- LED
Unitatea de alimentare- încorporată
Accesorii Ulei de imersie – o sticluță
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

31 Distilator 10 l/h
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31.1 33100000-1 Distilator 10 l/h Bucată 1.00 Distilator Cod 270400 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 ≥ 10l Capacitatea de distilare ≥
10 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 Protectie in cazul
intreruperii accidentale a alimentarii cu
apa da Alimentare 380 V- 50 Hz *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

32 Distilator 25 l/h



08.04.2019 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 38/49

32.1 33100000-1 Distilator 25 l/h Bucată 1.00 Distilator Cod 270400 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 ≥ 10l Capacitatea de distilare ≥
25 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 Protectie in cazul
intreruperii accidentale a alimentarii cu
apa da Alimentare 380 V- 50 Hz *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

33 Frigider pentru reactivi cu usa
transparenta 400-500L
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33.1 33100000-1 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta
400-500L

Bucată 2.00 Frigider pentru reactivi cu usa
transparenta 400-500L Cod Descriere
Frigidere proiectate pentru a stoca produse
de laborator, culturi și probe la
temperaturi de obicei între 2 și 8 grade
Celsius. Aceste frigidere constau în mod
obișnuit dintr-o cameră cu un interior
rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de
obicei), minimizarea riscului de alterare,
contaminare și / sau coroziune a
conținutului. Parametrul Specificația
Configuraţie mobil Capacitatea 400-500L
da Număr de rafturi ≥ 4 Uşa Număr 1
Transparentă da Mecanism blocare cu
cheie Roţi da Frîne da Lumină interior da
Construcţie interioară rezistent la soluții
de curățare / prelucrare Construcţie
exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj
temperatură digital Alarme acustică
vizuală Răcire ventilată Temperatura
reglabilă 2 ... +8 °C Alimentare 220 V, 50
Hz Refrigerent R 600a Zgomot < 48 dB
Accesorii coşuri tip sertar, da divizoare
pentru sertar, da *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

34 Frigider pentru reactivi cu usa
transparenta 240-300L
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34.1 33100000-1 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta
240-300L

Bucată 1.00 Frigider pentru reactivi cu usa
transparenta 240-300L Cod 140740
Descriere Frigidere proiectate pentru a
stoca produse de laborator, culturi și probe
la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade
Celsius. Aceste frigidere constau în mod
obișnuit dintr-o cameră cu un interior
rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de
obicei), minimizarea riscului de alterare,
contaminare și / sau coroziune a
conținutului. Parametrul Specificația
Configuraţie mobil Capacitatea 240 - 300
l da Număr de rafturi ≥ 4 Uşa Număr 1
Transparentă da Mecanism blocare cu
cheie Roţi da Frîne da Lumină interior da
Construcţie interioară rezistent la soluții
de curățare / prelucrare Construcţie
exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj
temperatură digital Alarme acustică
vizuală Răcire ventilată Temperatura
reglabilă 2 ... +8 °C Alimentare 220 V, 50
Hz Refrigerent R 600a Zgomot < 48 dB
Accesorii coşuri tip sertar, da divizoare
pentru sertar, da *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

35 Lampa chirurgicala de frunte pentru
interventii de chirurgia cardiaca
(montata pe casca)

35.1 33100000-1 Lampa chirurgicala de frunte pentru
interventii de chirurgia cardiaca (montata
pe casca)

Bucată 2.00 Lampa chirurgicala de frunte pentru
interventii de chirurgia cardiaca (montata
pe casca) Fără a fi legate de sursa de
lumină Iluminează chiar cea mai profundă
cavitate chirurgicală Aliniere coaxială
pentru penetrarea maximă a luminii
Distanța de lucru de până la 60 cm Durată
de viață a bateriei de minim 5 ore la
intensitate maximă Durată de viață a
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LED-urilor de 50.000 de ore Căptușeală
dublă in punctele de fixare pentru confort
Sursa de lumină: doua faruri cu LED
Lampa de iluminare: nu mai putin de
140.000 lux la distanta de 40 cm
Temperatura culorii: aprox.5700-6200 °
Kelvin Dimensiunea spotului de
iluminare: 6-7 cm la distanta de 40 cm
Greutate faruri nu mai mult de 100g
Bandă de construcție: plastic rigid cu
căptușele duble detașabile Baterie: litiu-
ion reîncărcabil (incluzând încărcătorul)
cu indicator de incarcare Dimensiunile
pachetului de acumulatori: nu mai mult de
8,0 x 11 x 3 cm) Greutatea
acumulatorului: nu mai mult de 200g; Set
de livrare: sursa de lumina dubla LED
montata pe casca – 1 buc. pachete de
acumulatori – 2 buc. Stație de bază de
incarcare – 1buc. cablu de alimentare – 1
buc. cablu de baterie – 1 buc. centură de
baterie – 1 buc. case rigid – 1 buc.
*Declarație de la Ofertant - confirmată
prin semnătura şi ştampila, în care să
certifice termenul de garanție nu mai mic
de 24 luni pentru echipament din
momentul livrării și/sau instalării/dării în
exploatare a bunului, dacă dispozitivul
necesită a fi instalat. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

36 Ventilator pulmonar adult, pediatric
(caracteristici avansate)

36.1 33100000-1 Ventilator pulmonar adult, pediatric
(caracteristici avansate)

Bucată 2.00 Ventilator pulmonar adult, pediatric
(caracteristici avansate) Cod 110320
Descriere Ventilatoarele mecanice oferă
suport ventilator temporar sau permanent
pentru pacienţii care nu pot respira pe cont
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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
Inhalator 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 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 TFT da Mărimea ≥ 10 inch
Touchscreen da Compresor de aer Integrat
în dispozitivului, tip turbină 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 pediatrice tip reutilizabil ≥ 2
set. adult tip reutilizabil ≥ 2 set. Mască
respiratorie pediatrice tip reutilizabil ≥ 1
set. adult tip reutilizabil ≥ 1 set.
Umidificator Umidificator cu mentinerea
temperaturi si umidificarea aerului în
regim automa, Compatibil cu ventilatorul
da Două regimuri de funcționare, mască
respiratorie, sondă endotrahială da Cameră
de umidificare pediatrice tip reutilizabil ≥
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1 buc. Filtre antibacteriale pediatrice unică
utilizare ≥ 100 buc. adult unică utilizare ≥
100 buc. Senzor de debit pediatrice tip
reutilizabil ≥ 2 buc. adult tip reutilizabil ≥
2 buc. Plamăn de test pediatrice tip
reutilizabil ≥ 1 buc. adult tip reutilizabil ≥
1 buc. Suport pe rotile Min. 4 rotile da
Min. 2 roți cu frînă da Braț articulat pentru
fixarea furtunelor respiratorii da Suport
pentru fixarea/atașarea cablurilor electrice,
furtunul aer, oxigen pentru transportare,
depozitare da Mîner pentru transportare da
Coș pentru accesorii da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

37 Concentrator de oxigen
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37.1 33100000-1 Concentrator de oxigen Bucată 2.00 Concentrator de oxigen Parametri tehnici
UM Debit LPM 2,0-8,0 Presiune iesire O2
bar 1,38 Puritate O2 % 2-7 LPM:
92%+3.5/-3% 8 LPM: 90%+5.5/-3%
Afisaj parametri de lucru LED, TFT Timp
atingere mod de funcționare (concentrația
O2 > 90%) max 2-3 Oportunitate de lucru
24/7 da Disponibilitatate filtre particule
praf, bactericid, HEPA Alarme disponibile
concentrație scăzută de O2 lipsă tensiune
presiune înaltă sau joasă supraîncălzirea
compresorului alarmă-test a blocului de
alimentare Alimentare electrică V/Hz
230/50 Nivel sunet dB(A) 52 Mediu de
operare temperatura de la 5°C pina la
40°C, umiditatea 95% Termen de garanție
luni 24 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

38 Depărtător de stern, adaptabil
procedurilor de chirurgie cord bătând
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38.1 33100000-1 Depărtător de stern, adaptabil procedurilor
de chirurgie cord bătând

Bucată 1.00 Depărtător de stern, adaptabil procedurilor
de chirurgie cord bătând Instrument
dedicat pentru a asigura accesul
chirurgical in cavitatea toracica, prin
retractatarea (departarea)tesuturilor moi si
osoase. Instrument prevazut cu o baza de
departare, pe care se ataseaza lame de
diferite dimensiuni Instrumentul permite
utilizarea diferitelor stabilizatoarelor de
tesuturi utilizate in chirurgia pe cord
batand si a instrumentelor de pozitionare a
inimii in multiple optiuni de montare
Sistemul permite configuratii multiple de
asezare a lamelor Prevazut cu sistem de
blocare eficienta a lamelor Permite
atasarea unor lame fixe sau a unor lame
mobile, ce se pot roti Lamele sunt
interschimbabile, disponibile in adancimi
de 30 mm (standard) si 40 mm (extins)
Instrumentul permite atasarea inserturilor
pentru sutura (consumabile) Fabricat din
otel inoxidabil *Declarație de la Ofertant -
confirmată prin semnătura şi ştampila, în
care să certifice termenul de garanție nu
mai mic de 24 luni pentru echipament din
momentul livrării și/sau instalării/dării în
exploatare a bunului, dacă dispozitivul
necesită a fi instalat. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

39 Trusă medicală complexă de prim ajutor
tip SMURD
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39.1 33100000-1 Trusă medicală complexă de prim ajutor tip
SMURD

Bucată 1.00 Trusă medicală complexă de prim ajutor
tip SMURD Trusa de prim ajutor. Geanta
de prim ajutor incapatoare, fabricata din
material impermeabil, destinata utilizarii
in cadrul serviciilor de urgenta, sectii
UPU, SMURD, ambulante,
compartimentata: compartiment central
mare, compartiment frontal si 3 buzunare
laterale, curea de umăr si 2 manere.
Componenta - Trusa de prim ajutor Tub de
oxigen reincarcabil de 0,5 l (gol) standard
UNI Manometru si reductor de presiune
din bronz Balon resuscitare autoclavabil
cu masca faciala N° 4 Tuburi pentru
conectare la rezervorul de oxigen
Laringoscop cu trei lame de unica
folosinta Pipe Guedel (3 buc. mica, medie,
mare) Piesa elicoidala pentru gura Pensa
pentru prins limba Masca de oxigen
Stetoscop Tensiometru mecanic Foarfece
universal *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

 
3. Criterii şi cerinţe de calificare

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

va indica)
NU

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

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

NU

3.3 Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila ofertantului NU
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3.4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de
resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)

Nu se cere NU

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

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

DA

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

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

NU

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

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

NU

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

Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (se
va indica)

NU

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
(se va indica)

NU

3.11 Raportul financiar Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila candidatului NU
3.12 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru

îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce
urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea
un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)

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

NU

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

Nu se cere NU

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

Nu se cere NU

3.15 Formularul ofertei F 4.1 - original - 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 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

3.19 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

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

DA

3.21 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

3.22 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

3.23 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

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

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

DA

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

DA

 
4. Pregătirea ofertelor

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

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

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

 Beneficiarul plăţii: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE 

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

 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA 
cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. 19/00018 din 22.05.2019"

4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare
de:

2.00% din valoarea ofertei fără TVA.

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

DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013

4.5 Termenul de
livrare/prestare/executare:

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

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

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

 
5. Depunerea şi deschiderea ofertelor

5.1 Plicurile vor conţine următoarea
informaţie suplimentară:

Licitaţie publică nr. 19/00018 
Pentru achiziţionarea de: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților
IMSP Institutul de Cardiologie, pentru anul 2019 

 Autoritatea contractantă: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE 

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

 A nu se deschide înainte de: 22.05.2019 10:00
5.2 Pentru depunerea ofertelor, adresa

autorităţii contractante/organizatorului
procedurii este:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Tel: 022884325 
Fax: 022884245 
E-mail: office@capcs.md 
Data-limită pentru depunerea ofertelor este: 
Data, Ora: 22.05.2019 10:00

5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la
următoare adresă:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Tel: 022884325 
Data, Ora: 22.05.2019 10:00

 
6. Evaluarea şi compararea ofertelor

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

Leu MD

Sursa ratei de schimb în scopul
convertirii:

BNM

Data pentru rata de schimb aplicabilă
va fi:

22.05.2019

6.2 Modalitatea de efectuare a evaluării: per poziție la cel mai mic preț fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor
6.3 Factorii de evaluarea vor fi următorii: Nu sunt

 
7. Adjudecarea contractului

7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru
adjudecarea contractului va fi:

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

5.00%

7.3 Garanţia de bună execuţie a
contractului:

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

 sau
 Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform

următoarelor date bancare: 
 Beneficiarul plăţii: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN

SĂNĂTATE 
 Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat 

 Codul fiscal: 1016601000212 
 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA 

cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. 19/00018 din 22.05.2019"
7.5 Numărul maxim de zile pentru

semnarea şi prezentarea contractului
către autoritatea contractantă:

5 zile

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