




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

nr. 17/04910 29.12.2017din

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

achiziționarea produselor diagnostice, reagenților de laborator, materialelor consumabile,
dezinfectanți conform necesităților CNTS pentru anul 2018Obiectul achiziției:
33000000-0Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  104  din  29.12.2017.

În scopul achiziţionării "achiziționarea produselor diagnostice, reagenților de laborator, materialelor consumabile, dezinfectanți
conform necesităților CNTS pentru anul 2018"

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

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

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1 Flacoane, tip II
5000.00Bucată1.1 Flacoane, tip II Certificări: Certificat de

conformitate (marcaj național de
conformitate SM sau marcaj
european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de
înregistrare a dispozitivului medical
în Republica Moldova, eliberat de
AMDM.
Destinaţie:pentru ambalarea
preparatelor biomedicale din sînge
şi/sau a preparatelor diagnostice din
sînge.
Proprietăţi:
Volum  5 ml.
Total nu mai mult de 12 ml
Diametrul  gîtului flaconului:
Exterior 19,8 ± 0,3/0,4mm;
Interior  12,9 ± 2mm;
Diametrul flaconului: 22,7 ±
0,6/0,8mm
Înălţimea flaconului: 40,2 ± 0,9
mm;
Materialul de bază – sticlă
medicală, neutră, incoloră,
rezistentă la temperatura plus
180°C.
Forma de ambalare: livrat în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate (denumire produs,
număr lot/serie).
Prezența mostrei: 5 mostre
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5000.00Bucată1.1 Flacoane, tip II produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

2 Flacoane, tip VI
5000.00Bucată2.1 Flacoane, tip VI Certificări: Certificat de

conformitate (marcaj național de
conformitate SM sau marcaj
european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de
înregistrare a dispozitivului medical
în Republica Moldova, eliberat de
AMDM
Destinaţie: pentru ambalarea
prepara-telor biomedicale din sînge
şi/sau a preparatelor diagnostice din
sînge.
Proprietăţi:
Volum 100 ml ± 5%.
Diametrul   gîtului  flaconului:
Exterior 34 ± 1mm;
Interior  25 ± 0,2/0,5 mm;
Diametrul flaconului: 50 ± 1 mm;
Înălţimea flaconului: 105 ± 1,2 mm;
Materialul de bază – sticlă
medicală, neutră, incoloră, gradat
sau cu gradaţie de nivel a
volumului, rezistent la temperatura
plus 180°C;
Forma de ambalare: livrat în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate (denumire produs,
număr lot/serie).
Prezența mostrei: 5 mostre
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

3 Flacoane, tip VII
4000.00Bucată3.1 Flacoane, tip VII Certificări: Certificat de

conformitate (marcaj național de
conformitate SM sau marcaj
european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de
înregistrare a dispozitivului medical
în Republica Moldova, eliberat de
AMDM
Destinaţie: pentru ambalarea
prepara-telor biomedicale din sînge
şi/sau a preparatelor diagnostice din
sînge.
Proprietăţi:
rezistent la temperatura plus 180°C.
Volum 250 ml ± 5%
Diametrul   gîtului  flaconului:

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

4000.00Bucată3.1 Flacoane, tip VII Exterior 34 ± 1mm;
Interior  25 ± 0,2/0,5 mm;
Diametrul flaconului: 58 ± 1,2 mm
Înălţimea flaconului: 60 ± 1,6 mm;
Materialul de bază – sticlă
medicală, neutră, incoloră, gradat
sau cu gradaţie de nivel a
volumului;
Forma de ambalare: livrat în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate (denumire produs,
număr lot/serie).
Prezența mostrei: 5 unități
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

4 Pipete Pauster
100.00Bucată4.1 Pipete Pauster Certificări: Certificat de

conformitate (marcaj național de
conformitate SM sau marcaj
european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de
înregistrare a dispozitivului medical
în Republica Moldova, eliberat de
AMDM
Destinaţia: pentru dozarea serului şi
reactivilor de cantităţi
corespunzătoare la examinările de
laborator
Proprietăţi: din sticlă transparentă,
nesterilă, volum 3ml
Forma de ambalare: livrat în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate.
Prezența mostrei: 5 unități
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

5 Pipetă, tip VII
10000.00Bucată5.1 Pipetă, tip VII Certificări: Certificat de

conformitate (marcaj național de
conformitate SM sau marcaj
european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

10000.00Bucată5.1 Pipetă, tip VII înregistrare a dispozitivului medical
în Republica Moldova, eliberat de
AMDM
Destinaţie: pentru pipetarea
componentelor în realizarea
examinărilor de laborator
imunohematologice.
Proprietăţi: din plastic transparent,
nesterile, gradată, volum 1 ml.
Forma de ambalare: livrat în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate.
Prezența mostrei: 5 unități
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

6 Con, tip VI 1000 mcl
8000.00Bucată6.1 Con, tip VI 1000 mcl Certificări: Certificat de

conformitate (marcaj național de
conformitate SM sau marcaj
european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de
înregistrare a dispozitivului medical
în Republica Moldova, eliberat de
AMDM
Destinaţie: pentru realizarea
examinărilor de laborator.
Proprietăţi: din plastic, volum 0-
1000mcl.
Forma de ambalare: livrat în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate (denumire produs,
număr lot/serie) şi notificarea „DE
UZ UNIC”.
Prezența mostrei: 5 unități
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

7 Con, tip VIII
1000.00Bucată7.1 Con, tip VIII Certificări: Certificat de

conformitate (marcaj național de
conformitate SM sau marcaj
european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1000.00Bucată7.1 Con, tip VIII înregistrare a dispozitivului medical
în Republica Moldova, eliberat de
AMDM
Destinaţie: pentru realizarea
examinărilor de laborator.
Proprietăţi: din plastic, volum 0-
5000mcl.
Forma de ambalare: livrat în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate (denumire produs,
număr lot/serie, condiţii de
păstrare) şi notificarea „DE UZ
UNIC”.
Prezența mostrei: 5 unități
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

8 Eprubetă tip I
300.00Bucată8.1 Eprubetă tip I Certificări: Certificat de

conformitate (marcaj național de
conformitate SM sau marcaj
european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de
înregistrare a dispozitivului medical
în Republica Moldova, eliberat de
AMDM
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
Destinaţie: pentru recolatrea
sîngelui destinat examinărilor de
laborator.
Proprietăţi: volum 6 ml,fără
gel/soluţii de conservare şi/sau
anticoagulanţi, asigurată cu
presiune vid şi clot activator
pulverizat pe peretele intern a
eprubetei, va permite recoltarea
sîngelui prin dispozitivul de fixare a
eprubetei (holder) dotat cu ac.
Forma de ambalare: livrat în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate (denumire produs,
număr lot/serie, termenii de
valabilitate, condiţii de păstrare) şi
notificările “DE UZ UNIC”,
“STERIL în interior”. Datele de
identitate expuse pe cutie vor
coincide în mod obligator cu cele
de pe etichetele fiecărei eprubete.
Prezența mostrei: 5 untăți
*Catalogul

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

300.00Bucată8.1 Eprubetă tip I producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

9 Eprubetă, tip VI
1600.00Bucată9.1 Eprubetă, tip VI Certificări: Certificat de

conformitate (marcaj național de
conformitate SM sau marcaj
european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de
înregistrare a dispozitivului medical
în Republica Moldova, eliberat de
AMDM
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
Destinaţie: pentru investigarea
funcţiei hemostazei.
Proprietăţi: din plastic, volum 10
ml,  fără gel/soluţii de conservare
şi/sau anticoagulanţi, formă conică
negradată.
Forma de ambalare: livrat în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate.
Prezența mostrei: 5 unități
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

10 Cuvă, tip I
600.00Bucată10.1 Cuvă, tip I Certificări:

-certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM
Destinaţie: pentru investigarea
funcţiei hemostazei.
Proprietăţi: formă cilindrică
negradate din plastic;
volum– 2,0ml,
dimensiuni: lungimea - 3,3 cm,
                    diametrul 1,1 cm.

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

600.00Bucată10.1 Cuvă, tip I Forma de ambalare: livrat în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

11 Cuva tip III
5.00Bucată11.1 Cuva tip III Certificări:

- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM
Destinaţia: pentru realizarea
procesului de producere a
preparatelor biomedicale din sînge.
Proprietăţi:
Dimensiuni: Lungimea – 150 mm,
                      lăţimea -80 mm.
                      formă – reniformă
Material de bază din oţel inoxidabil,
rezistent la agenţi chimici.
Forma de ambalare: livrat în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate.
Prezența mostrei: 1 unitate
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

12 Dop de cauciuc mic tip I
18500.00Bucată12.1 Dop de cauciuc mic tip I Certificări:

-certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM
Destinaţie: pentru etanşarea
flacoanelor cu preparate
biomedicale din sînge şi/sau
preparate diagnostice din sînge.

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

18500.00Bucată12.1 Dop de cauciuc mic tip I Proprietăţi:
Materialul de bază  –  cauciuc
siliconat pentru destinaţie medicală,
compatibil cu preparate
biomedicale din sînge;
Dimensiunile dopului:
pentru diametrul interior al gitului
flaconului - 12,5 mm.
pentru diametrul exterior al gîtului
flaconului -  20,0 mm;
Rezistent la temperatura plus 132°C
și 2,0 atmosfere.
pregătite pentru sterilizare (RS) sau
sterile
Forma de ambalare: livrat în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate (denumire produs,
număr lot/serie), termenii de
valabilitate, condiţii de păstrare
pentru formele sterile.
Prezența mostrei: 5 mostre
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

13 Dop de cauciuc mic tip II
16000.00Bucată13.1 Dop de cauciuc mic tip II Certificări:

-  certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM
Destinaţie: pentru etanşarea
flacoanelor cu preparate
biomedicale din sînge în procesul
de  liofilizare.
Proprietăţi:
Materialul de bază  –  cauciuc
siliconat pentru destinaţie medicală,
compatibil cu preparate
biomedicale din sînge;
Dimensiunile dopului:
pentru diametrul interior al gitului
flaconului - 12,9 mm.
pentru diametrul exterior al gîtului
flaconului -  20,0 mm;
Prezentă  fantă pe tot diametrul
dopului, suprafața interioară
Rezistent la temperatura plus 132°C
și 2,0 atmosfere.
pregătite pentru sterilizare (RS) sau
sterile
Forma de ambalare: livrat în
ambalaj, marcat şi etichetat de

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

16000.00Bucată13.1 Dop de cauciuc mic tip II producător cu menţionarea datelor
de identitate (denumire produs,
număr lot/serie), termenii de
valabilitate, condiţii de păstrare
pentru formele sterile.
Prezența mostrei: 5 unități
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

14 Pesar de aluminiu mic tip I
18500.00Bucată14.1 Pesar de aluminiu mic tip I Certificări:

- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM
Destinaţie: pentru fixarea dopurilor
de cauciuc de pe gîtul flacoanelor
cu preparate biomedicale din sînge
şi/sau preparate diagnostice din
sînge.
Proprietăţi:
Materialul de bază: aluminiu;
Dimensiuni pesare: fixare dop cu
diametru 20,0 mm.
pregătite pentru sterilizare (RS)
Forma de ambalare: livrat în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate (denumire produs,
număr lot/serie).
Prezența mostrei: 5 unități
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

15 Pesar de aluminiu mare tip II
11500.00Bucată15.1 Pesar de aluminiu mare tip II Certificări:

-certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

11500.00Bucată15.1 Pesar de aluminiu mare tip II Destinaţie: pentru fixarea dopurilor
de cauciuc de pe gîtul flacoanelor
cu preparate biomedicale din sînge.
Proprietăţi: Proprietăţi: Tip –flip-
off.
Materialul de bază:
a) componenta 1 – aluminiu;
b) componenta 2 - plastic
(polipropilen);
Pregătite pentru sterilizare.
Rezistent la temperatura plus
120±1°C.
La scoaterea capacului de plastic,
pesarul de aluminiu va rămîne
integru pe gîtul flaconului asigurînd
strilitatea produsului.
Dimensiuni pesare: fixare dop cu
diametru  - 20 mm.
Forma de ambalare: livrat în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate (denumire produs,
număr lot/serie).
Prezența mostrei: 5 unități
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

16 Pesar flip-off (2134) tip IV
10000.00Bucată16.1 Pesar flip-off (2134) tip IV Certificări:

-certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM
Destinaţie: pentru fixarea dopurilor
de cauciuc de pe gîtul flacoanelor
cu preparate biomedicale din sînge.
Proprietăţi:
Materialul de bază:
a) componenta 1 – aluminiu;
b) componenta 2 - plastic
(polipropilen);
Dimensiuni pesare: fixare dop cu
diametru  - 34 mm.
Tip:flip-off
pregătite pentru sterilizare (RS) sau
sterile
Forma de ambalare: livrat în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate (denumire produs,
număr lot/serie), termenii de
valabilitate, condiţii de păstrare
pentru formele sterile.

33000000-0
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

10000.00Bucată16.1 Pesar flip-off (2134) tip IV Prezența mostrei: 5 unități
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

17 Filtru  "Millipor" RIOS 50 tip III
4.00Bucată17.1 Filtru  "Millipor" RIOS 50 tip III Certificări:

-certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM
Destinație - pentru pregătirea apei
ultra pure Millipor Super Q
Tip -  CVDI02TPE DURAPORE
0.2 UM 20” CDO Fluoelasto
Forma de ambalare: livrat în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate (denumire produs,
număr lot/serie), termenii de
valabilitate, condiţii de păstrare
pentru formele sterile.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

18 Filtru  "Millipor" RIOS 50 tip II
4.00Bucată18.1 Filtru  "Millipor" RIOS 50 tip II Certificări:

-certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM
Destinație: pentru pregătirea apei
purificate Milipor RIOS 50
Tip - Qgard
Forma de ambalare: livrat în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate (denumire produs,
număr lot/serie), termenii de
valabilitate, condiţii de păstrare
pentru formele sterile.

33000000-0
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4.00Bucată18.1 Filtru  "Millipor" RIOS 50 tip II *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

19 Clemă (cronţang) tip I
10.00Bucată19.1 Clemă (cronţang) tip I Certificări:

-certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM.
Destinaţia: pentru realizarea
procesului de filtrare a preparatelor
biomedicale din sînge, la toate
etapele de producere.
Tip - medical
Proprietăţi: Lungimea – 260 mm.,
cu vîrf drept, fără zîmţi.
Confecţionat din oţel inoxidabil,
rezistent la agenţi chimici.
Forma de ambalare: livrat în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate.
Prezența mostrei: 1 unitate
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

20 Ricipient pentru colectarea urinei
(Urocultor)

100.00Bucată20.1 Ricipient pentru colectarea urinei (Urocultor) Certificări:
-certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM
Destinaţie: pentru colectarea urinei
Proprietăţi: din plastic cu capac,
volum 200 ml
formă conică negradată
Forma de ambalare: livrat în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor

33000000-0
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

100.00Bucată20.1 Ricipient pentru colectarea urinei (Urocultor) de identitate (denumire produs,
număr lot/serie, termenii de
valabilitate, condiţii de păstrare).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

21 Suport tip II
400.00Bucată21.1 Suport tip II Certificări:

-certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM
Destinaţie: pentru suportul
eprubetelor tip epindorf.
Proprietăţi:
volum 1,5 ml;
diametrul godeului compatibil cu
epindorful de volum de 1,5 ml;
96 găuri (8 a cîte 12).
Tip material: din plastic durabil
rezistent la agenţi chimici
dezinfectanţi.
Forma de ambalare: livrat în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

22 Placa, tip II
100.00Bucată22.1 Placa, tip II Certificări:

-certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM
Destinaţie: pentru determinarea
grupelor sanguine.
Proprietăţi:
placă din plastic alb cu 50 de
godeuri;

33000000-0
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100.00Bucată22.1 Placa, tip II godeul cu diametrul de la 20 mm
pînă la 25 mm şi cu adîncimea 1,5-
2,5 mm;
Dimensiuni: 29,0 cm x 19,0 cm.
Forma de ambalare: livrate în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate (denumire, număr lot,
seria).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

23 Set consumabile pentru plasmafereză
1500.00Bucată23.1 Set consumabile pentru plasmafereză Certificări:

- Certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- Prezenţa instrucţiunii de utilizare
a produsului, în limba de stat, în
care se confirmă cerințele
produsului;
- Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
- Confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
- Confirmarea efectuării
programării la echipamentul
existent în Centrele de Transfuzie a
Sîngelui.
Destinaţie: pentru recoltarea şi
procesarea sîngelui uman donat.
Proprietăţile componentelor
obligatorii a setului:
1.Sistema de uz unic compatibilă cu
echipamentul Heamonetics tip
PCS2, tubulaturile de conexiune la
soluţia NaCl şi soluţia
anticoagulantă fiind asigurate cu
clame;
2.Sistemul  de recoltare a probei
sanguine de laborator în eprubetă
vacum, dotată cu holder şi ac tip 16
G, cu fisura laterală:
a) integrat în sistemul închis şi steril
al tubulaturii de recoltare;
b) asigurat cu clamă;
c) amplasat pe tubulatura de
recoltare pînă la ramificarea

33000000-0
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1500.00Bucată23.1 Set consumabile pentru plasmafereză racordului Y.
3.Sistemul de capisonare a acului
post-donare cu utilizare ulterioară
inofensivă – obligatoriu prezent.
4.Bol-centrifugă pentru colectarea
sângelui compatibilă cu
echipamentul Heamonetics tip
PCS2;
5.Soluţie anticoagulantă – conţinut
de citrat de natriu  4%, steril,
apirogen,volum de 250 ml, în
recipient de plastic,  asigurat cu
element ce va permite fixarea
recipientului în suport.
6.Container pentru colectarea
plasmei
a) volum 1000 ml;
b) adaptat pentru fixarea la bol şi cu
ac polimer pentru conectarea la
recipientul din plastic cu soluţie
NaCl și asigurat cu clamă;
c) prevăzut cu fante laterale bine
stanate și decupate, pentru fixarea
tubulaturei pilot și o fantă inferioară
pentru suspendarea containerului pe
suportul de transfuzie, cu două
orificii superioare pentru fixarea
containerului în suportul aparatului.
7.Eticheta de fond şi marcajul
containerului pentru colectarea
plasmei – inviolabilă,  rezistentă la
T minus 80°C şi umiditate sporită,
cu inscripţiile obligatorii despre
tipul, volumul containerului,
lot/serie, termenii de valabilitate,
producătorul şi notificarea
“STERIL”.
Forma de ambalare: toate
componentele setului să fie
integrate într-un sistem închis, în
ambalaj securizat,  marcat şi
etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot/serie, termeni
de valabilitate, condiţii de păstrare)
şi prezenţa notificărilor „DE UZ
UNIC”, „STERIL”. Datele de
identitate expuse pe ambalaj vor
coincide în mod obligator cu cele
de pe fiecare set sau componentă a
acestuia.
Prezența mostrei: 5 unități
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

24 Container de plastic pentru recoltarea şi
procesarea sîngelui uman donat 450/400 ml
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1000.00Bucată24.1 Container de plastic pentru recoltarea şi
procesarea sîngelui uman donat 450/400 ml

Certificări:
- Certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- Prezenţa instrucţiunii de utilizare
a produsului, în limba de stat, în
care se confirmă cerințele
produsului;
- Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
- Confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
- Confirmarea efectuării
programării la echipamentul
existent în Centrele de Transfuzie a
Sîngelui.
Destinaţie: pentru recoltarea şi
procesarea sîngelui uman donat.
Proprietăţi:
1.Materiale de bază ale plasticului –
polivinilhlorid sau dietilftalat;
2.Containerul pentru recoltarea
sîngelui – volum de 450 ml asigurat
cu soluţie anticoagulantă;
3.Containerul pentru transferul
componentului sanguin – volum de
400 ml;
4.Containerul va fi asigurat cu:
a) două orificii, în partea
superioara, pentru fixarea acestuia
în presele de separare a
dispozitivului de separare în
componente sanguine;.
b) fante pe părțile laterale, bine
stanate și decupate, pentru fixarea
tubulaturei pilot a acestuia;
c) fantă pe partea inferioară, pentru
suspendarea containerului în
suportul de transfuzie.
5.Soluţia anticoagulantă –  va
conţine citrat de natriu, fosfat,
adenină şi dextroză în volum de
63ml;
6.Etichetele de fond şi marcajul  -
inviolabile şi rezistente la T minus
80°C şi umiditate sporită;
7.Sistemul  de recoltare a probei
sanguine de laborator:
a) pentru eprubetă vacum;
b) dotată cu holder şi ac;
c) integrat în sistemul închis şi steril
al tubulaturii de recoltare;
d) asigurat cu clamă;
e) amplasat pe tubulatura de
recoltare pînă la ramificarea
racordului Y.
8. Tubulatura de recoltare a sîngelui

33000000-0
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1000.00Bucată24.1 Container de plastic pentru recoltarea şi
procesarea sîngelui uman donat 450/400 ml

va conţine cel puţin 10 segmente
aliatorii de identificare a unităţii,
începînd cu racordul Y;
9. Tubulatura de transfer a
componentului sanguin – asigurată
cu clamă;
10. Sistemul de capisonare a acului
post-donare cu utilizare ulterioară
inofensivă – obligatoriu prezent.
Forma de ambalare: fiecare unitate
ambalată separat, livrate în ambalaj
securizat,  marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate (denumire, număr
lot/serie, termenii de valabilitate,
condiţii de păstrare) şi prezenţa
notificărilor „DE UZ UNIC”,
„STERIL”. Datele de identitate
expuse pe ambalaj vor coincide în
mod obligator cu cele de pe eticheta
containerului.
Prezența mostrei: 5 unități
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

25 Garou
130.00Bucată25.1 Garou Certificări:

-certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM
Destinaţie: pentru fixarea braţului
în timpul recoltării sângelui.
Proprietăţi: bandă/tub elastic, de
cauciuc, rezistent la prelucrarea cu
soluţii dezinfectante, şi uşor de
manevrat la detaşare cu o singură
mînă;
Forma de ambalare: livrate în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate (denumire, număr lot,
seria).
Prezența mostrei: 3 unități
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi

33000000-0
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130.00Bucată25.1 Garou identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

26 Hîrtie  de pergament
15.00Kilogram26.1 Hîrtie  de pergament Certificări:

- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM
Destinaţia: pentru ambalarea
veselei de laborator în procesul de
sterilizare.
Aspectul: rulouri sau folii
Forma de ambalare: livrate în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate (denumire, număr lot,
seria, condiţii de păstrare).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

27 Acid clorhidric concentrat
40.00Litru27.1 Acid clorhidric concentrat Certificare:

- Fișa tehnică de securitate conform
Regulamentului CE nr.1907 din 18
decembrie 2006 (REACH)
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a -
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
Destinaţie: pentru fracţionarea
albuminei şi imunoglobulinilor,
polibiolinei la corecţia  PH –ului.
Proprietăţi: lichid incolor sau slab
gălbui cu miros puternic înţepător,
chimic curat,concentraţie nu mai
mic de 37%.
Formula chimică – HCl
Forma de ambalare: ermetic închis
în vas de sticlă întunecat sau de
plastic,cu etichetă pe ambalaj,pe
care este necesar de a fi indicată
denumirea reactivului,formula
chimică,data de pregătire,
valabilitatea şi condiţiile de
păstrare.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a

33000000-0
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40.00Litru27.1 Acid clorhidric concentrat specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

28 Standard titru pH metru
4.00Set28.1 Standard titru pH metru Certificare:

- Fișa tehnică de securitate conform
Regulamentului CE nr.1907 din 18
decembrie 2006 (REACH)
- confirmare că produsul va fi nu
mai mic de 80% din termenul total
de valabilitate a acestuia
-confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă
Destinaţie: pentru calibrare şi
control pH metru.
Proprietăţi: Cristale incolore,
solubilе în apă.
Conţinutul setului:
Tetraoxalat de Potasiu
(KH3(C2O4)2×2H2O)1,65
Hidrotartrat de Potasiu
(KHC4H4C6)3,56
Hidroftalat de
Potasiu(KHC8H4O4)4,01
Bihidrofosfat de Potasiu(KH2PO4)
sau
Hidrofosfat de
Sodiu(Na2HPO4)6,86
Tetraborat de sodiu 10-водный
Na2B4O7×10H2O 9,18
Hidroxid de Calciu(Ca(OH)2)
12,43
Forma de ambalare: ermetic închis,
în vas de sticlă, fixonale (fiole) sau
în flacoane gata pentru utilizare, cu
eticheta pe ambalaj, pe care este
necesar de a fi indicată denumirea
reactivului, formula chimică, data
de pregătire, valabilitatea şi
condiţiile de păstrare.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

29 Acid acetic glacial
2.00Litru29.1 Acid acetic glacial Certificare:

- Fișa tehnică de securitate conform
Regulamentului CE nr.1907 din 18
decembrie 2006 (REACH)
- confirmare că produsul va fi nu
mai mic de 80% din termenul total

33000000-0
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2.00Litru29.1 Acid acetic glacial de valabilitate a acestuia
-confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă
Destinaţie: pentru pregătirea
buferilor la fracţionarea
imunoglobulinilor .
Proprietăţi: lichid incolor cu miros
înţepător,chimic curat,
Formula chimică – CH3COOH
Conţinutul de acid acetic n mai
puţin de 99,8%
Forma de ambalare: ermetic închis
în vas de sticlă întunecat sau de
plastic,cu etichetă pe ambalaj,pe
care este necesar de a fi indicată
denumirea produsului, formula
chimică, data de pregătire,
valabilitatea  şi condiţiile de
păstrare.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

30 Acid clorhidric 0,1 N
10.00Bucată30.1 Acid clorhidric 0,1 N Certificare:

- Fișa tehnică de securitate conform
Regulamentului CE nr.1907 din 18
decembrie 2006 (REACH)
- confirmare că produsul va fi nu
mai mic de 80% din termenul total
de valabilitate a acestuia
-confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă
Destinaţie: pentru determinarea
examinărilor fizico-chimice a apei
purificată/ultrapurificată.
Proprietăţi: lichid incolor cu miros
puternic înţepător,chimic curat,
Formula chimică – HCl
Tip - fixonal
Forma de ambalare: fiolă, ermetic
închis în vas de sticlă, întunecat cu
etichetă pe ambalaj, pe care este
necesar de a fi indicată denumirea
reactivului, formula chimică, data
de pregătire, valabilitatea şi
condiţiile de păstrare.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi

33000000-0
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măsura

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

10.00Bucată30.1 Acid clorhidric 0,1 N identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

31 Magniţi
600.00Bucată31.1 Magniţi Certificare:

- Fișa tehnică de securitate conform
Regulamentului CE nr.1907 din 18
decembrie 2006 (REACH)
- confirmare că produsul va fi nu
mai mic de 80% din termenul total
de valabilitate a acestuia
-confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă
Destinaţie: pentru amestecul
reactivelor  în investigarea funcţiei
hemostatice a sistemului de
coagulare.
Proprietăţi: formă cilindrică,
lungimea 0,5 cm
Tipul materialului- metal
Forma de ambalare: livrat în
ambalaj de masă plastică, marcat şi
etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire produs, număr lot/serie).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

32 Acid aminoacetic Glicol
1.30Kilogram32.1 Acid aminoacetic Glicol Certificare:

- Fișa tehnică de securitate conform
Regulamentului CE nr.1907 din 18
decembrie 2006 (REACH)
- confirmare că produsul va fi nu
mai mic de 80% din termenul total
de valabilitate a acestuia
-confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă
Destinaţie: pentru fracţionarea
imunoglobulinilor şi producerea
imunoglobulinelor.
Proprietăţi: pulbere de culoare albă,
chimic curat.
Formula chimică –H2NCH2COOH
Forma de ambalare: ermetic închis
în vas de sticlă întunecat sau de
plastic, cu etichetă pe ambalaj, pe
care este necesar de a fi indicată
denumirea reactivului, formula
chimică, data de pregătire,
valabilitatea şi condiţiile de
păstrare.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a

33000000-0
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.30Kilogram32.1 Acid aminoacetic Glicol specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

33 Neomicină sulfat
10.00Gram33.1 Neomicină sulfat Certificare:

- Fișa tehnică de securitate conform
Regulamentului CE nr.1907 din 18
decembrie 2006 (REACH)
- confirmare că produsul va fi nu
mai mic de 80% din termenul total
de valabilitate a acestuia
-confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă
Destinaţie: Preparat antibacterian,
spectru larg de actiune, se utilizează
la pregătirea conservantului  pentru
producerea  eritrocitelor standard
Proprietăţi: pulbere de culoare
crem,  chimic curat, ușor solubil în
apă,insolubil în dizolvanți organici.
Formula chimică –
C23H48N6O17S
Forma de ambalare: ermetic închis
în vas de sticlă întunecat sau de
plastic, cu etichetă pe ambalaj, pe
care este necesar de a fi indicată
denumirea reactivului, formula
chimică, data de pregătire,
valabilitatea şi condiţiile de
păstrare.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

34 Gentamicină sulfat
5.00Gram34.1 Gentamicină sulfat Certificare:

- Fișa tehnică de securitate conform
Regulamentului CE nr.1907 din 18
decembrie 2006 (REACH)
- confirmare că produsul va fi nu
mai mic de 80% din termenul total
de valabilitate a acestuia
-confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă
Destinaţie: Preparat antibacterian ,
spectru larg de actiune, se utilizează
la pregătirea conservantului  pentru
producerea  eritrocitelor standard
Proprietăţi: pulbere de culoare albă
sau ușor crem,  chimic curată,

33000000-0
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

5.00Gram34.1 Gentamicină sulfat hygroscopic,ușor solubil în
apă,insolubil în alcool
Formula chimică – C19-21H39-
43N5O7 2,5H2SO4
Forma de ambalare: ermetic închis
în vas de sticlă întunecat sau de
plastic, cu etichetă pe ambalaj, pe
care este necesar de a fi indicată
denumirea reactivului, formula
chimică, data de pregătire,
valabilitatea şi condiţiile de păstrare
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

35 Azid de sodiu
250.00Gram35.1 Azid de sodiu Certificare:

- Fișa tehnică de securitate conform
Regulamentului CE nr.1907 din 18
decembrie 2006 (REACH)
- confirmare că produsul va fi nu
mai mic de 80% din termenul total
de valabilitate a acestuia
-confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă
Destinaţie: pentru producerea
Serului standard izohemaglutinant
0AB.
Proprietăţi: pulbere de culoare albă,
chimic curat.
Formula chimică – NaN3
Forma de ambalare: ermetic închis
în vas de sticlă întunecat sau de
plastic,cu etichetă pe ambalaj,pe
care este necesar de a fi indicată
denumirea reactivului,formula
chimică,data de pregătire,
valabilitatea  şi condiţiile de
păstrare.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

36 Acid de oxalat, 0,1N
10.00Bucată36.1 Acid de oxalat, 0,1N Certificare:

- Fișa tehnică de securitate conform
Regulamentului CE nr.1907 din 18
decembrie 2006 (REACH)
- confirmare că produsul va fi nu

33000000-0
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

10.00Bucată36.1 Acid de oxalat, 0,1N mai mic de 80% din termenul total
de valabilitate a acestuia
-confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă
Destinaţie: pentru determinarea
examinărilor fizico-chimice a apei
purificată/ultrapurificată și
controlul calității prelucrării
flacoanelor și dopurilor.
Proprietăţi: lichid incolor.
Formula chimică –
(COOH)2x2H2O
Tip - fixonal
Forma de ambalare: fiolă, ermetic
închis, în vas de sticlă întunecat, cu
eticheta pe ambalaj, pe care este
necesar de a fi  indicată denumirea
reactivului, formula chimică, data
de pregătire, valabilitatea şi
condiţiile de păstrare.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

37 Liniment sintomicină 10%
5.00Bucată37.1 Liniment sintomicină 10% Certificare:

- Fișa tehnică de securitate conform
Regulamentului CE nr.1907 din 18
decembrie 2006 (REACH)
- confirmare că produsul va fi nu
mai mic de 80% din termenul total
de valabilitate a acestuia
-confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă
Destinaţie: pentru prelucrarea
rănilor animalelor de laborator
Proprietăţi: liniment
Forma de ambalare: tub cu etichetă
pe ambalaj, pe care este necesar de
a fi indicată denumirea,
valabilitatea şi condiţiile de
păstrare.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

38 Acetat de sodiu
1.50Kilogram38.1 Acetat de sodiu Certificare:33000000-0
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.50Kilogram38.1 Acetat de sodiu - Fișa tehnică de securitate conform
Regulamentului CE nr.1907 din 18
decembrie 2006 (REACH)
- confirmare că produsul va fi nu
mai mic de 80% din termenul total
de valabilitate a acestuia
-confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă
Destinaţie: componentă în
producerea imunoglobulinelor.
Proprietăţi: pulbere de culoare
albă,chimic curată.
Formula chimică - CH3COONa  x
3H2O.
Forma de ambalare: ermetic închis
în vas de sticlă întunecat sau de
plastic,cu etichetă pe ambalaj,pe
care este necesar de a fi indicată
denumirea reactivului, formula
chimică, data de pregătire,
valabilitate şi condiţiile de păstrare
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

39 Definilamin
50.00Gram39.1 Definilamin Certificare:

- Fișa tehnică de securitate conform
Regulamentului CE nr.1907 din 18
decembrie 2006 (REACH)
- confirmare că produsul va fi nu
mai mic de 80% din termenul total
de valabilitate a acestuia
-confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă
Destinaţie: pentru determinarea
examinărilor fizico-chimicea  apei
purificată/ultrapurificată.
Proprietăţi: Cristale albe, cu miros
puţin caracteristic insolubil în apă,
solubil în alcool.
Formula chimică – C6H5NHC6H5.
Forma de ambalare: ermetic închis,
în vas de sticlă întunecatsau de
plastic, cu eticheta pe ambalaj, pe
care este necesar de a fi  indicată
denumirea reactivului, formula
chimică, data de pregătire,
valabilitatea şi condiţiile de
păstrare.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și

33000000-0
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

50.00Gram39.1 Definilamin semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

40 Clorură de potasiu 0,1N
10.00Bucată40.1 Clorură de potasiu 0,1N Certificare:

- Fișa tehnică de securitate conform
Regulamentului CE nr.1907 din 18
decembrie 2006 (REACH)
- confirmare că produsul va fi nu
mai mic de 80% din termenul total
de valabilitate a acestuia
-confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă
Destinaţie: pentru determinarea
examinărilor fizico-chimice a apei
purificată/ultrapurificată.
Proprietăţi: Cristale incolore uşor
solubile în apă.
Formula chimică – KCl
Conctntratia: nu mai puţin 99,8%
Forma de ambalare: ermetic închis,
în vas sticlă sau plastic întunecat,
cu eticheta pe ambalaj, pe care este
necesar de a fi  indicată denumirea
reactivului, formula chimică, data
de pregătire, valabilitatea şi
condiţiile de păstrare.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

41 Pepsin
20.00Gram41.1 Pepsin Certificare:

- Fișa tehnică de securitate conform
Regulamentului CE nr.1907 din 18
decembrie 2006 (REACH)
- confirmare că produsul va fi nu
mai mic de 80% din termenul total
de valabilitate a acestuia
-confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă
Destinaţie: pentru examinări de
laborator a peliculei izogenă de
fibrină.
Proprietăţi: Pulbere de culoare albă
sau galbenă, solubilă în apă, cu
miros specific.
Forma de ambalare: ermetic închis,
în vas sticlă sau plastic întunecat,
cu eticheta pe ambalaj, pe care este
necesar de a fi indicată denumirea
reactivului, formula chimică, data
de pregătire, valabilitatea şi

33000000-0
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20.00Gram41.1 Pepsin condiţiile de păstrare.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

42 Azopiram
8.00Set42.1 Azopiram Certificare:

- Fișa tehnică de securitate conform
Regulamentului CE nr.1907 din 18
decembrie 2006 (REACH)
- confirmare că produsul va fi nu
mai mic de 80% din termenul total
de valabilitate a acestuia
-confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă
Destinaţie: pentru controlul calităţii
în pregătirea instrumentariului
medical şi veselei de laborator.
Proprietăţi: conţine amidopirina
10%, anilina 0,10-0,15%, acid
clorhidric.
Forma de ambalare: livrat în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate (denumire produs,
număr lot/serie, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

43 Hidroxid de sodiu
30.00Kilogram43.1 Hidroxid de sodiu Certificare:

- Fișa tehnică de securitate conform
Regulamentului CE nr.1907 din 18
decembrie 2006 (REACH)
- confirmare că produsul va fi nu
mai mic de 80% din termenul total
de valabilitate a acestuia
-confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă
Destinaţie: pentru determinarea
examinărilor fizico-chimice în
corecția pH-ului pentru controlul
calității preparatului biomedical din
sînge;
Proprietăţi: bucăţi higroscopice sau
formă cilindră, de culoare albă,

33000000-0
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30.00Kilogram43.1 Hidroxid de sodiu chimic curat,
Concentraţie: nu mai puţin de 95%;
Forma de ambalare: ermetic închis,
în vas de sticlă întunecat sau de
plastic, cu eticheta pe ambalaj, pe
care este necesar de a fi  indicată
denumirea reactivului, formula
chimică, data de pregătire,
valabilitatea şi condiţiile de
păstrare.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

44 Citrat de sodiu
550.00Gram44.1 Citrat de sodiu Certificare:

- Fișa tehnică de securitate conform
Regulamentului CE nr.1907 din 18
decembrie 2006 (REACH)
- confirmare că produsul va fi nu
mai mic de 80% din termenul total
de valabilitate a acestuia
-confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă
Destinaţie: pentru pregătirea
soluţiei tampon citrică la
producerea peliculei  izogenă de
fibrină, pentru determinarea
examinărilor fizico-chimice a apei
distilatе şi pentru a evita coagularea
sîngelui în realizarea examinărilor
de laborator.
Proprietăţi: pulbere de culoare albă
sau cristale incolore fără miros,
chimic curată.
Formula chimică –  C6H5Na3O7
Forma de ambalare: ermetic închis
în vas de sticlă întunecat sau de
plastic, cu etichetă pe ambalaj, pe
care este necesar de a fi indicată
denumirea reactivului, formula
chimică, data de pregătire,
valabilitatea şi condiţiile de
păstrare.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

45 Nitrat de argint
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4.00Bucată45.1 Nitrat de argint Certificare:
- Fișa tehnică de securitate conform
Regulamentului CE nr.1907 din 18
decembrie 2006 (REACH)
- confirmare că produsul va fi nu
mai mic de 80% din termenul total
de valabilitate a acestuia
-confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă
Destinaţie: pentru  determinarea
examinărilor fizico-chimice a apei
purificată/ultrapurificată şi soluţiei
NaCl 0,9%.
Proprietăţi: Cristale incolore
higroscopice sau formă cilindră,
chimic curat.
Formula chimică – AgNO3
Forma de ambalare: fiolă, ermetic
închis, în vas sticlă sau plastic
întunecat, cu eticheta pe ambalaj,
pe care este necesar de a fi indicată
denumirea reactivului, formula
chimică, data de pregătire,
valabilitatea şi condiţiile de
păstrare.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

46 Sulfat de cupru
25.00Kilogram46.1 Sulfat de cupru Certificare:

- Fișa tehnică de securitate conform
Regulamentului CE nr.1907 din 18
decembrie 2006 (REACH)
- confirmare că produsul va fi nu
mai mic de 80% din termenul total
de valabilitate a acestuia
-confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă
Destinaţie: pentru examinări de
laborator a preparatelor
biomedicale din sînge.
Proprietăţi: Cristale culoare
albastra, fara miros, uşor solubile
în apă, chimic curat.
Formula chimică – CuSO4
Forma de ambalare: ermetic închis,
în vas sticlă sau plastic întunecat,
cu eticheta pe ambalaj, pe care este
necesar de a fi indicată denumirea
reactivului, formula chimică, data
de pregătire, valabilitatea şi
condiţiile de păstrare.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a

33000000-0
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25.00Kilogram46.1 Sulfat de cupru specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

47 Caprilat de sodiu
5.00Kilogram47.1 Caprilat de sodiu Certificare:

- Fișa tehnică de securitate conform
Regulamentului CE nr.1907 din 18
decembrie 2006 (REACH)
- confirmare că produsul va fi nu
mai mic de 80% din termenul total
de valabilitate a acestuia
-confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă
Destinaţie: se întrebuinţează ca
stabilizator la  producerea
Albuminei.
Proprietăţi: pulbere de culoare albă,
chimic curat.
Formula chimică – C8H15NaO2
Forma de ambalare: ermetic închis
în vas de sticlă  sau de plastic,cu
etichetă pe ambalaj,pe care este
necesar de a fi indicată denumirea
reactivului,formula chimică,data de
pregătire, valabilitatea  şi condiţiile
de păstrare
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

48 Hidroxid de sodiu 0,1 N
10.00Bucată48.1 Hidroxid de sodiu 0,1 N Certificare:

- Fișa tehnică de securitate conform
Regulamentului CE nr.1907 din 18
decembrie 2006 (REACH)
- confirmare că produsul va fi nu
mai mic de 80% din termenul total
de valabilitate a acestuia
-confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă
Destinaţie: pentru determinarea
examinărilor fizico-chimice a apei
purificată/ultrapurificată;
Proprietăţi: lichid transparent,
incolor.
Concentraţie: 0,1N
Tip -  fixonal
Forma de ambalare: ermetic închis,
în vas de sticlă întunecată, cu
eticheta pe ambalaj, pe care este

33000000-0
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10.00Bucată48.1 Hidroxid de sodiu 0,1 N necesar de a fi indicată denumirea
reactivului, formula chimică, data
de pregătire, valabilitatea şi
condiţiile de păstrare.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

49 Clorura de sodiu
1.00Kilogram49.1 Clorura de sodiu Certificare:

- Fișa tehnică de securitate conform
Regulamentului CE nr.1907 din 18
decembrie 2006 (REACH)
- confirmare că produsul va fi nu
mai mic de 80% din termenul total
de valabilitate a acestuia
-confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă
Destinaţie: pentru fracţionarea
imunoglobulinilor, producerea
imunoglobulinelor şi pregătirea
soluţiilor.
Proprietăţi: pulbere de culoare albă,
chimic curat.
Formula chimică – NaCl
Forma de ambalare: ermetic închis
în vas de sticlă întunecat sau de
plastic, cu etichetă pe ambalaj, pe
care este necesar de a fi indicată
denumirea reactivului, formula
chimică, data de pregătire,
valabilitatea  şi condiţiile de
păstrare.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

50 Hidrocarbonat de sodiu
1.50Kilogram50.1 Hidrocarbonat de sodiu Certificare:

- Fișa tehnică de securitate conform
Regulamentului CE nr.1907 din 18
decembrie 2006 (REACH)
- confirmare că produsul va fi nu
mai mic de 80% din termenul total
de valabilitate a acestuia
-confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă
Destinaţie: pentru fracţionarea

33000000-0
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1.50Kilogram50.1 Hidrocarbonat de sodiu imunoglobulinilor, producerea
imunoglobulinelor  şi Glunatului.
Proprietăţi: pulbere de culoare albă,
chimic curată.
Formula chimică –NaHCO3
Forma de ambalare: ermetic închis
în vas de sticlă întunecat sau de
plastic,cu etichetă pe ambalaj,pe
care este necesar de a fi indicată
denumirea reactivului,formula
chimică,data de pregătire,
valabilitatea  şi condiţiile de
păstrare.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

51 Glucosa –monohidrat D+
5.00Kilogram51.1 Glucosa –monohidrat D+ Certificare:

- Fișa tehnică de securitate conform
Regulamentului CE nr.1907 din 18
decembrie 2006 (REACH)
- confirmare că produsul va fi nu
mai mic de 80% din termenul total
de valabilitate a acestuia
-confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă
Destinaţie: pentru producerea
preparatelor biomedicale din sînge .
Proprietăţi: pulbere de culoare albă,
chimic curată.
Formula chimică – C6H12O6 x
H2O
Forma de ambalare: ermetic închis
în vas de sticlă întunecat sau de
plastic, cu etichetă pe ambalaj,pe
care este necesar de a fi indicată
denumirea reactivului,formula
chimică,data de pregătire,
valabilitatea  şi condiţiile de
păstrare
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

52 Clorura de calciu
1.00Kilogram52.1 Clorura de calciu Certificare:

- Fișa tehnică de securitate conform
Regulamentului CE nr.1907 din 18

33000000-0
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1.00Kilogram52.1 Clorura de calciu decembrie 2006 (REACH)
- confirmare că produsul va fi nu
mai mic de 80% din termenul total
de valabilitate a acestuia
-confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă
Destinaţie: pentru producerea
serului standard izohemoglutinant
0AB.
Proprietăţi: soluţie cristalică,
higroscopic.
Formula chimică – Ca Cl2
Forma de ambalare: ermetic închis
în vas de sticlă sau de plastic, cu
etichetă pe ambalaj, pe care este
necesar de a fi indicată denumirea
reactivului, formula chimică,data de
pregătire, valabilitatea  şi condiţiile
de păstrare.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

53 Acid carbolic (Fenol)
250.00Gram53.1 Acid carbolic (Fenol) Certificare:

- Fișa tehnică de securitate conform
Regulamentului CE nr.1907 din 18
decembrie 2006 (REACH)
- confirmare că produsul va fi nu
mai mic de 80% din termenul total
de valabilitate a acestuia
-confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă
Destinaţie: pregătirea soluţiei
pentru colorarea frotiului după
metoda Gramm și la pregătirea
trombochinazei în procesul de
producere a trombinei.
Proprietăţi: Cristale incolore uşor
solubile în apă, alcool, eter si
cloroform, chimic curat.
Formula chimică – C6H5OH
Concentraţia: 98%.
Forma de ambalare: ermetic închis,
în vas sticlă sau plastic întunecat,
cu eticheta pe ambalaj, pe care este
necesar de a fi  indicată denumirea
reactivului, formula chimică, data
de pregătire, valabilitatea şi
condiţiile de păstrare.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și

33000000-0
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250.00Gram53.1 Acid carbolic (Fenol) semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

54 Fenolftaleină
0.02Kilogram54.1 Fenolftaleină Certificare:

- Fișa tehnică de securitate conform
Regulamentului CE nr.1907 din 18
decembrie 2006 (REACH)
- confirmare că produsul va fi nu
mai mic de 80% din termenul total
de valabilitate a acestuia
-confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă
Destinaţie: pentru determinarea
examinărilor fizico-chimice a apei
purificată/ultrapurificată și
controlul prelucrării dopurilor.
Proprietăţi: Cristale albe sau slab
galbue, fără miros, puţin solubil în
apă, solubil în alcool.
Formula chimică – C20H14O4
Forma de ambalare: ermetic închis,
în vas de sticlă întunecat sau de
plastic, cu eticheta pe ambalaj, pe
care este necesar de a fi  indicată
denumirea reactivului, formula
chimică, data de pregătire,
valabilitatea şi condiţiile de
păstrare.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

55 Colorant Bromfenol albastru
0.02Kilogram55.1 Colorant Bromfenol albastru Certificare:

- Fișa tehnică de securitate conform
Regulamentului CE nr.1907 din 18
decembrie 2006 (REACH)
- confirmare că produsul va fi nu
mai mic de 80% din termenul total
de valabilitate a acestuia
-confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă
Destinaţie: pentru determinarea
fracţiei imunoglobulinice.
Proprietăţi: Pulbere cristalic de
culoare roz-galben, solubilă în
alcool şi soluţie bazică, insolubil de
apă, chimic curat.
Formula chimică –C19H10Br4O5S
Forma de ambalare: ermetic închis,
în vas sticlă sau plastic întunecat,
cu eticheta pe ambalaj, pe care este

33000000-0
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0.02Kilogram55.1 Colorant Bromfenol albastru necesar de a fi  indicată denumirea
reactivului, formula chimică, data
de pregătire, valabilitatea şi
condiţiile de păstrare.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

56 Potasiu permanganat, 0,1N
10.00Bucată56.1 Potasiu permanganat, 0,1N Certificare:

- Fișa tehnică de securitate conform
Regulamentului CE nr.1907 din 18
decembrie 2006 (REACH)
- confirmare că produsul va fi nu
mai mic de 80% din termenul total
de valabilitate a acestuia
-confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă
Destinaţie: pentru  determinarea
examinărilor fizico-chimice a apei
purificată/ultrapurificată.
Proprietăţi: Cristale intunecate de
culoare roşu violet, solubil în apă,
chimic curat.
Formula chimică – KMnO4
Concentraţie: 0,1N
Tip -fixonal
Forma de ambalare: ermetic închis,
în vas de sticlă, cu eticheta pe
ambalaj, pe care este necesar de a fi
indicată denumirea reactivului,
formula chimică, data de pregătire,
valabilitatea şi condiţiile de
păstrare.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

57 Oxalat de amoniu
100.00Gram57.1 Oxalat de amoniu Certificare:

- Fișa tehnică de securitate conform
Regulamentului CE nr.1907 din 18
decembrie 2006 (REACH)
- confirmare că produsul va fi nu
mai mic de 80% din termenul total
de valabilitate a acestuia
-confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă

33000000-0
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100.00Gram57.1 Oxalat de amoniu Destinaţie: pentru determinarea
examinărilor fizico-chimice a apei
purificată/ultrapurificată.
Proprietăţi: Cristale incolore,
solubil în apă.
Formula chimică – (СOONH4)2 x
H2O
Forma de ambalare: ermetic închis,
în vas de sticlă întunecat cu eticheta
pe ambalaj, pe care este necesar de
a fi  indicată denumirea reactivului,
formula chimică, data de pregătire,
valabilitatea şi condiţiile de
păstrare.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

58 Clorură de amoniu
50.00Gram58.1 Clorură de amoniu Certificare:

- Fișa tehnică de securitate conform
Regulamentului CE nr.1907 din 18
decembrie 2006 (REACH)
- confirmare că produsul va fi nu
mai mic de 80% din termenul total
de valabilitate a acestuia
-confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă
Destinaţie: pentru determinarea
examinărilor fizico-chimice a apei
purificată/ultrapurificată.
Proprietăţi: Cristale incolore uşor
solubile în apă.
Formula chimică – NH4Cl
Concentraţia: nu mai puţin 98,5%
Forma de ambalare: ermetic închis,
în vas sticlăcu eticheta pe ambalaj,
pe care este necesar de a fi indicată
denumirea reactivului, formula
chimică, data de pregătire,
valabilitatea şi condiţiile de
păstrare.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

59 Carbonat de calciu
100.00Gram59.1 Carbonat de calciu Certificare:

- Fișa tehnică de securitate conform
33000000-0
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100.00Gram59.1 Carbonat de calciu Regulamentului CE nr.1907 din 18
decembrie 2006 (REACH)
- confirmare că produsul va fi nu
mai mic de 80% din termenul total
de valabilitate a acestuia
-confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă
Destinaţie: pentru determinarea
examinărilor fizico-chimice a apei
purificată/ultrapurificată.
Proprietăţi: Pulbere de culoare albă,
solubil în apă, fără miros, chimic
curat.
Formula chimică – CaCO3
Forma de ambalare: ermetic închis,
în vas sticlă sau plastic întunecat,
cu eticheta pe ambalaj, pe care este
necesar de a fi indicată denumirea
reactivului, formula chimică, data
de pregătire, valabilitatea şi
condiţiile de păstrare.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

60 Clorură de cobalt
100.00Gram60.1 Clorură de cobalt Certificare:

- Fișa tehnică de securitate conform
Regulamentului CE nr.1907 din 18
decembrie 2006 (REACH)
- confirmare că produsul va fi nu
mai mic de 80% din termenul total
de valabilitate a acestuia
-confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă
Destinaţie: pentru controlul
colorației preparatului biomedical
Glunat.
Proprietăţi: Cristale de culoare roşie
sau roşie-violet, uşor  solubil în apă
şi alcool.
Formula chimică –  CоCl2 x 6H2O
Forma de ambalare: ermetic închis,
în vas sticlă sau plastic întunecat,
cu eticheta pe ambalaj, pe care este
necesar de a fi  indicată denumirea
reactivului, formula chimică, data
de pregătire, valabilitatea şi
condiţiile de păstrare.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.

33000000-0
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100.00Gram60.1 Clorură de cobalt * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

61 Clorură de bariu
50.00Gram61.1 Clorură de bariu Certificare:

- Fișa tehnică de securitate conform
Regulamentului CE nr.1907 din 18
decembrie 2006 (REACH)
- confirmare că produsul va fi nu
mai mic de 80% din termenul total
de valabilitate a acestuia
-confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă
Destinaţie: pentru determinarea
examinărilor fizico-chimice a apei
purificată/ultrapurificată.
Proprietăţi: Cristale incolore uşor
solubile în apă.
Formula chimică – Ba Cl2x 2H2O
Forma de ambalare: ermetic închis,
în vas sticlă sau plastic întunecat,
cu eticheta pe ambalaj, pe care este
necesar de a fi  indicată denumirea
reactivului, formula chimică, data
de pregătire, valabilitatea şi
condiţiile de păstrare.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

62 Geloză nutritivă
2.00Kilogram62.1 Geloză nutritivă Certificare:

- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
-prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmare că produsul va fi nu
mai mic de 80% din termenul total
de valabilitate a acestuia
-confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă
Destinaţie: pentru controlul
sterilităţii aerului.
Proprietăţi: Pulbere pal –galbue,
solubilă în apă.
Forma de ambalare: ermetic închis,
în vas de sticlă sau plastic, cu

33000000-0
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2.00Kilogram62.1 Geloză nutritivă eticheta pe ambalaj, pe care este
necesar de a fi indicată denumirea
reactivului, formula chimică, data
de pregătire, valabilitatea şi
condiţiile de păstrare, condiţii de
păstrare). Datele de identitate
expuse pe cutie vor coincide în mod
obligator cu cele de pe etichetele
fiecărei componente a setului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

63 Stripuri pentru testări biochime
compatibile cu analizator Respons 910

1280.00Bucată63.1 Stripuri pentru testări biochime compatibile cu
analizator Respons 910

Certificare:
- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM.
- confirmare că produsul va fi nu
mai mic de 80% din termenul total
de valabilitate a acestuia;
-confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă
Destinaţie: pentru expunerea serului
în examinarea biochimică în sîngele
donat de donatori.
Proprietăţi: din plastic, cu 15
godeuri, compatibil cu analizatorul
Respons 910.
Forma de ambalare: livrate în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate (denumire, număr lot,
seria, termenii de valabilitate,
condiţii de păstrare).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

64 Calibrator pentru examinări biochimice
5.00Bucată64.1 Calibrator pentru examinări biochimice Certificare:

- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau

33000000-0
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măsura

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

5.00Bucată64.1 Calibrator pentru examinări biochimice marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la
echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru calibrarea
utilajului biochimic
Proprietăţi: pentru validarea
rezultatelor examinărilor biochimic
la analizatorul RESPONS - 910;
Forma de ambalare: Flacoane,
livrate în ambalaj securizat, marcat
şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate
expuse pe cutie vor coincide în mod
obligator cu cele de pe etichetele
fiecărei componente a setului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

65 Reagent Albumina
2.00Set65.1 Reagent Albumina Certificare:

- Certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru

33000000-0
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2.00Set65.1 Reagent Albumina fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la
echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie:  pentru aprecierea
albuminei în sîngele uman.
Proprietăţi:
Metoda de determinare –
fotometrică, determinare cinetică;
Tipul reagentului - Lichid stabil
gata pentru folosire, monoreagent
cu prezenţa  standardului la set;
Material pentru investigaţii -
Ser/plasmă umană, plasma EDTA;
Limita minimă de detecţie pentru
set – pînă la 2.0g/l, inclusiv;
Forma de ambalare: Flacoane cu
volumul de 125ml, 250 ml, livrate
în ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate
expuse pe cutie vor coincide în mod
obligator cu cele de pe eticheta
flaconului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

66 Reagent Bilirubină
3.00Set66.1 Reagent Bilirubină Certificare:

- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la
echipamentul existent în Centrele

33000000-0
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3.00Set66.1 Reagent Bilirubină de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie:  pentru aprecierea
indicilor biochimici în sîngele
uman.
Proprietăţi:
Metoda de determinare –
fotometrică Indraşec
Tipul reagentului - Lichid stabil
gata pentru folosire, bireagent cu
prezenţa  standardului la set;
Material pentru investigaţii -
ser/plasmă umană, plasma EDTA;
Limita minimă de detecţie pentru
set – bilirubina totală pînă la 1,3
mmol/l, inclusiv, bilirubina directă
pînă la 1,8 mmol/l, inclusiv;
Capacitate de deeterminare a
indicelui bilirubinei totală şi
directă.
Forma de ambalare: Flacoane cu
volumul de 125 ml, livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate
expuse pe cutie vor coincide în mod
obligator cu cele de pe etichetele
fiecărei componente a setului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

67 Reagent Proteina totală
2.00Set67.1 Reagent Proteina totală Certificare:

- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la

33000000-0
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2.00Set67.1 Reagent Proteina totală echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie:  pentru aprecierea
proteinei în sîngele uman
Proprietăţi:
Metoda de determinare –
fotometrică cu biuret, determinare
cinetică;
Tipul reagentului - Lichid stabil
gata pentru folosire, monoreagent
cu prezenţa  standardului la set;
Material pentru investigaţii -
ser/plasmă umană, plasma pe
EDTA;
Limita minimă de detecţie pentru
set –pînă la 5g/l, inclusiv;
Forma de ambalare: Flacoane cu
volumul de 125ml, 250 ml, livrate
în ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate
expuse pe cutie vor coincide în mod
obligator cu cele de pe etichetele
fiecărei componente a setului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

68 Test Proba cu Timol
3.00Set68.1 Test Proba cu Timol Certificare:

- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la
echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru aprecierea

33000000-0



pag. 44

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
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3.00Set68.1 Test Proba cu Timol indicilor biochimici în sîngele
uman.
Proprietăţi:
Metoda de determinare –
fotometrică fermentativă
Tipul reagentului - Lichid necesită
etapă de pregătire
Material pentru investigaţii -
ser/plasmă umană, plasma EDTA.
Forma de ambalare: Flacoane cu
volumul de 11 ml, livrate în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate (denumire, număr lot,
seria, termenii de valabilitate,
condiţii de păstrare). Datele de
identitate expuse pe cutie vor
coincide în mod obligator cu cele
de pe etichetele fiecărei
componente a setului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

69 Reagent Glucoza

1.00Set69.1 Reagent Glucoza Certificare:
- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la
echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie:  pentru aprecierea
glucozei în sîngele uman
Proprietăţi:
Metoda de determinare –
fotometrică cu GOD-PAP,
determinare cinetică;

33000000-0
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1.00Set69.1 Reagent Glucoza Tipul reagentului - Lichid stabil
gata pentru folosire, monoreagent
cu prezenţa  standardului la set;
Material pentru investigaţii -
ser/plasmă umană, plasma pe
EDTA;
Limita minimă de detecţie pentru
set – pînă la 0,1mmol/l, inclusiv;
Forma de ambalare: Flacoane cu
volumul de 125ml, 250 ml, livrate
în ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate
expuse pe cutie vor coincide în mod
obligator cu cele de pe eticheta
flaconului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

70 Test Combina 3
100.00Bucată70.1 Test Combina 3 Certificare:

- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
Destinaţia: pentru examinarea
parametrilor Ph, proteina, glucoza
urinei.
Proprietăţi: test cu prezenţa
indicatorilor coloraţi pentru fiecare
parametru în parte.
Material pentru investigaţii: urina
Forma de ambalare: livrate în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate (denumire, număr lot,
seria, termenii de valabilitate,
condiţii de păstrare).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru

33000000-0
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100.00Bucată70.1 Test Combina 3 produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

71 Material de control, nivel înalt, 1,5 ml
12.00Set71.1 Material de control, nivel înalt, 1,5 ml Certificare:

- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la
echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru evaluarea
rezultatului examinării realizate.
Proprietăţi: compatibil cu
analizatorul hematologic automat
KX-21N, producător compania
SYSMEX sau echivalentul acestuia.
Forma de ambalare: flacon 1,5ml,
2,5ml, 4,5ml livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate (denumire, număr lot,
seria, termenii de valabilitate,
condiţii de păstrare). Datele de
identitate expuse pe cutie vor
coincide în mod obligator cu cele
de pe eticheta flaconului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

72 Material de control, de nivel scăzut, 1,5 ml
12.00Set72.1 Material de control, de nivel scăzut, 1,5 ml Certificare:

- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau

33000000-0
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12.00Set72.1 Material de control, de nivel scăzut, 1,5 ml marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la
echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru evaluarea
rezultatului examinării realizate.
Proprietăţi: compatibil cu
analizatorul hematologic automat
KX-21N, producător compania
SYSMEX sau echivalentul acestuia.
Forma de ambalare: flacon 1,5ml,
2,5ml, 4,5ml livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate (denumire, număr lot,
seria, termenii de valabilitate,
condiţii de păstrare). Datele de
identitate expuse pe cutie vor
coincide în mod obligator cu cele
de pe eticheta flaconului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

73 Material de control, nivel normal, 1,5 ml
12.00Set73.1 Material de control, nivel normal, 1,5 ml Certificare:

- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%

33000000-0
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12.00Set73.1 Material de control, nivel normal, 1,5 ml din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la
echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru evaluarea
rezultatului examinării realizate.
Proprietăţi: compatibil cu
analizatorul hematologic automat
KX-21N, producător compania
SYSMEX sau echivalentul acestuia.
Forma de ambalare: flacon 1,5ml,
2,5ml, 4,5ml livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate (denumire, număr lot,
seria, termenii de valabilitate,
condiţii de păstrare). Datele de
identitate expuse pe cutie vor
coincide în mod obligator cu cele
de pe eticheta flaconului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

74 Reagent pentru lizarea eritrocitelor în
scopul enumerării leucocitelor şi
hemoglobinei

4.00Set74.1 Reagent pentru lizarea eritrocitelor în scopul
enumerării leucocitelor şi hemoglobinei

Certificare:
- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la
echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.

33000000-0
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4.00Set74.1 Reagent pentru lizarea eritrocitelor în scopul
enumerării leucocitelor şi hemoglobinei

Destinaţie: lizarea eritrocitelor  în
scopul enumerarii leucocitelor şi
hemoglobinei.
Proprietăţi: compatibil cu
analizatorul hematologic KX-21N,
producător compania SYSMEX.
Forma de ambalare: set din 3
flacoane a cîte 500 ml fiecare,
livrate în ambalaj securizat, marcat
şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate
expuse pe cutie vor coincide în mod
obligator cu cele de pe eticheta
flaconului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

75 Detergent pentru îndepărtarea resturilor de
lizant, reziduri celulare, proteine

10.00Bucată75.1 Detergent pentru îndepărtarea resturilor de
lizant, reziduri celulare, proteine

Certificare:
- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la
echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: curăţirea sistemului
hidraulic al analizatorului.
Proprietăţi: compatibil cu
analizatorul hematologic automat
KX-21N, producător compania
SYSMEX, sau echivalentul
acestora.
Forma de ambalare: flacon 50 ml,
livrate în ambalaj securizat, marcat
şi etichetat de producător cu

33000000-0
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măsura

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

10.00Bucată75.1 Detergent pentru îndepărtarea resturilor de
lizant, reziduri celulare, proteine

menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate
expuse pe cutie vor coincide în mod
obligator cu cele de pe eticheta
flaconului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

76 Reagent pentru diluarea tuturor fracţiilor
celulare

16.00Bucată76.1 Reagent pentru diluarea tuturor fracţiilor
celulare

Certificare:
- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la
echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru pregătirea
sistemului hidraulic al
analizatorului.
Proprietăţi: compatibil cu
analizatorul hematologic automat
KX-21N, producător compania
SYSMEX, sau echivalentul
acestora.
Forma de ambalare: recipient 20 lit,
livrate în ambalaj securizat, marcat
şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate
expuse pe cutie vor coincide în mod
obligator cu cele de pe eticheta
flaconului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document

33000000-0
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

16.00Bucată76.1 Reagent pentru diluarea tuturor fracţiilor
celulare

e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

77 Set pentru determinarea fibrinogenului
36.00Set77.1 Set pentru determinarea fibrinogenului Certificare:

- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la
echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru determinarea
factorilor de coagulare
Proprietăţi:
Metoda de determinare –
fotocolorimetrică;
Forma de ambalare:
 Conţinutul setului:
-trombin leofilizat- 1 fl
-concentrat bufera amidozolovogo
(5ml)-1fl
-plasma de control testată după
fibrinogen -1fl
Prezenţa obligatorie a materialului
de control normal şi pathologic.
Livrate în ambalaj securizat, marcat
şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate
expuse pe cutie vor coincide în mod
obligator cu cele de pe etichetele
fiecărei componente a setului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.

33000000-0
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

36.00Set77.1 Set pentru determinarea fibrinogenului * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

78 Set de reagenţi pentru determinarea
activităţiilor factorului VIII la
componentele sanguine

16.00Set78.1 Set de reagenţi pentru determinarea
activităţiilor factorului VIII la componentele
sanguine

 Certificare:
- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la
echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru determinarea
activităţii factorului VIII în
ser/plasma umană de donator şi
preparate sanguine;
Proprietăţi: Setul va conţine
obligatoriu toate componentele
necesare pentru determinarea
activităţii factorului VIII în
ser/plasma umană de donator şi
preparate sanguine.
Activitatea Factorului VIII în
plasma de calibrare – inclusiv  80
% şi mai mare;
Coeficient de variaţie  a rezultatului
de apreciere a factorului VIII – nu
mai mare 10%;
Variaţia indicelui de activitate a
factorului VIII faţă de indicatorul
constatat  în testare – nu mai mare
10%;
Forma de ambalare: livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate
expuse pe cutie vor coincide în mod
obligator cu cele de pe etichetele
fiecărei componente a setului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a

33000000-0
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

16.00Set78.1 Set de reagenţi pentru determinarea
activităţiilor factorului VIII la componentele
sanguine

specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

79 Plasmă  de control cu nivel normal a
sistemului de hemostază, obligator a
activităţii factorului VIII.

24.00Set79.1 Plasmă  de control cu nivel normal a
sistemului de hemostază, obligator a activităţii
factorului VIII.

  Certificare:
- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la
echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru controlul calităţii
la determinarea activităţii factorului
VIII în ser/plasmă umană de
donator şi preparate sanguine.
Proprietăţi: plasmă  stabilizată şi
liofilizată;
Forma de ambalare: livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate
expuse pe cutie vor coincide în mod
obligator cu cele de pe eticheta
flaconului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

80  Plasmă  de control  pentru nivel pathologic
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

scăzut al activităţii factorului VIII
4.00Bucată80.1  Plasmă  de control  pentru nivel pathologic

scăzut al activităţii factorului VIII
  Certificare:
- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la
echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru controlul calităţii
la determinarea activităţii factorului
VIII în ser/plasmă umană de
donator şi preparate sanguine.
Proprietăţi: plasmă  stabilizată  şi
liofilizată,
Activitatea Factorului VIII în
plasma – inclusiv  10-40% şi mai
mare;
Coeficient de variaţie  a rezultatului
de apreciere a factorului VIII – nu
mai mare 10%;
Variaţia indicelui de activitate a
factorului VIII faţă de indicatorul
constatat  în testare – nu mai mare
10%;
Forma de ambalare: flacoane,
livrate în ambalaj securizat, marcat
şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate
expuse pe cutie vor coincide în mod
obligator cu cele de pe eticheta
flaconului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

81 Plasmă  de control  pentru nivel pathologic
înalt  al activităţii factorului VIII
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4.00Bucată81.1 Plasmă  de control  pentru nivel pathologic
înalt  al activităţii factorului VIII

Certificare:
- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
-  confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la
echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru controlul calităţii
la determinarea activităţii factorului
VIII în ser/plasmă umană de
donator şi preparate sanguine.
Proprietăţi: plasmă  stabilizată  şi
liofilizată,
Activitatea Factorului VIII în
plasma – inclusiv  200% şi mai
mare;
Coeficient de variaţie  a rezultatului
de apreciere a factorului VIII – nu
mai mare 10%;
Variaţia indicelui de activitate a
factorului VIII faţă de indicatorul
constatat  în testare – nu mai mare
10%;
Forma de ambalare: flacoane,
livrate în ambalaj securizat, marcat
şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate
expuse pe cutie vor coincide în mod
obligator cu cele de pe eticheta
flaconului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

82 Set pentru electroforeză
1.00Set82.1 Set pentru electroforeză   Certificare:

- certificat de conformitate (marcaj
33000000-0
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Set82.1 Set pentru electroforeză național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la
echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru aprecierea
fracţiei proteice prin metoda
electroforeză în preparate
biomedicale din sînge.
Proprietăţi:
Metoda de determinare –
electroforeză;
Conţinutul setului:
-Bufer SPE –3 fl (3x100 ml bufer
concentrat),
-Colorant concentrat - 1 fl
(1x100ml)
-Hîrtie de filtru 2 x 10 buc
-Aplicator 2x10 buc
-Peliculă cu agarogeloza 10 buc
pentru 10 examinări/gel.
Forma de ambalare: Flacoane,
livrate în ambalaj securizat, marcat
şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate
expuse pe cutie vor coincide în mod
obligator cu cele de pe etichetele
fiecărei componente a setului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

83 Set pentru determinarea glucozei
1.00Set83.1 Set pentru determinarea glucozei Certificare:

- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate

33000000-0
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1.00Set83.1 Set pentru determinarea glucozei CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la
echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru determinarea
glucozei în preparatele biomedicale
din sînge Glunat.
Proprietăţi:
Metoda de determinare –
fotocolorimetrică;
Conţinutul setului:
-Reagent N1, 5fl x 80ml=400ml
-Reagent N2, 1fl x 100ml
-Glucoza Standard100mg/dl, 1fl x
5ml
Forma de ambalare:
Flacoane, livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate (denumire, număr lot,
seria, termenii de valabilitate,
condiţii de păstrare). Datele de
identitate expuse pe cutie vor
coincide în mod obligator cu cele
de pe etichetele fiecărei
componente a setului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

84 Standard la examinări biochimice
6.00Bucată84.1 Standard la examinări biochimice Certificare:

- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a

33000000-0
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6.00Bucată84.1 Standard la examinări biochimice produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la
echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru calibrarea
utilajului biochimic
Proprietăţi: pentru validarea
rezultatelor examinărilor biochimic
Forma de ambalare: Flacoane,
livrate în ambalaj securizat, marcat
şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate
expuse pe cutie vor coincide în mod
obligator cu cele de pe etichetele
fiecărei componente a setului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

85 Material de control normal la examinări
biochimice

17.00Bucată85.1 Material de control normal la examinări
biochimice

  Certificare:
- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la

33000000-0
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17.00Bucată85.1 Material de control normal la examinări
biochimice

echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru controlul calităţii
reagenţilor biochimici în sîngele
donat de donatori.
Proprietăţi: pentru validarea
activităţii reagentului biochimic
aplicat prin metoda fotometrică -
cinetică;
Forma de ambalare: Flacoane,
livrate în ambalaj securizat, marcat
şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate
expuse pe cutie vor coincide în mod
obligator cu cele  de pe eticheta
flaconului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

86 Material de control patologic la examinări
biochimice

17.00Bucată86.1 Material de control patologic la examinări
biochimice

Certificare:
- Certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la
echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie:  pentru controlul calităţii
reagenţilor biochimici în sîngele
donat de donatori.
Proprietăţi: pentru validarea
activităţii reagentului biochimic
aplicat prin metoda fermentativă
fotometrică – cinetică.
Forma de ambalare: Flacoane,

33000000-0
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17.00Bucată86.1 Material de control patologic la examinări
biochimice

livrate în ambalaj securizat, marcat
şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate
expuse pe cutie vor coincide în mod
obligator cu cele  de pe eticheta
flaconului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

87 Toxin stafilococic
25.00Mililitru87.1 Toxin stafilococic  Certificare:

- Certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la
echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru determinarea
nivelului de anticorpi specifici (anti
alfa-stafilolizin) în ser/plasma
umană de donator şi preparate
sanguine specifice;
Proprietăţi: Lichid transparent de
culoare galbenă, fără incluziuni
mecanice și acţiune hemolitică la
eritrocitele de iepure, test în vitro;
Limita acţiunii hemolitice de la 0,1
ml pînă la 0,2 ml;
Forma de ambalare: Fiole a cîte
25ml, 30ml şi 35 ml, plasate în
container metallic, livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de

33000000-0
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25.00Mililitru87.1 Toxin stafilococic păstrare). Datele de identitate
expuse pe cutie vor coincide în mod
obligator cu cele de pe eticheta
flaconului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

88 Standard alfastafilalizin
10.00Mililitru88.1 Standard alfastafilalizin   Certificare:

- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la
echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: standard pentru
controlul limitei  acţiunii hemolitice
a toxinei stafilococice;
Proprietăţi: soluţie incoloră, fără
incluziuni mecanice cu o activitate
de cel puţin 22 UI/ml,
Forma de ambalare: flacoane a cîte
10 ml, livrate în ambalaj securizat,
marcat şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate
expuse pe cutie vor coincide în mod
obligator cu cele de pe eticheta
flaconului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul

33000000-0



pag. 62

CantitateaUnitatea de
măsura

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

10.00Mililitru88.1 Standard alfastafilalizin produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

89 Reagenţi pentru calibrarea IQ5
1.00Set89.1 Reagenţi pentru calibrarea IQ5 Certificare:

- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la
echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: set de coloranţi pentru
calibrare
Proprietăţi: compatibil cu
amplificatorul IQ5,să conţină
factorul extern şi coloranţi
purificaţi: FAM, JOE, TET, HEX,
Cy3,Cy5, TAMRA, ROX
Forma de ambalare: livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate
expuse pe cutie vor coincide în mod
obligator cu cele de pe etichetele
fiecărei componente a setului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

90 Indicator chimic, tip I
3.00Set90.1 Indicator chimic, tip I Certificare:

- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau

33000000-0
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3.00Set90.1 Indicator chimic, tip I certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
Destinaţie: pentru controlul
sterilizării cu aburi.
Proprietăţi: indicator chimic de
unică folosinţă, din hîrtie cu strat
termoindicator, adeziv, în exterior
- T°C de topire 132° ±2, 1,8 – 2,0
atmosfere.
Forma de ambalare: livrate în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate (denumire, număr lot,
seria, termenii de valabilitate,
condiţii de păstrare) cu prezenţa
notificării “DE UZ UNIC”.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

91 Indicator chimic, tip II
2.00Set91.1 Indicator chimic, tip II   Certificare:

- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
Destinaţie: pentru controlul
sterilizării cu aburi.
Proprietăţi: indicator chimic de
unică folosinţă, din hîrtie cu strat
termoindicator, în interior T°de
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2.00Set91.1 Indicator chimic, tip II topire 132° ±2 şi 1,8 – 2,0
atmosfere.
Forma de ambalare: livrate în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate (denumire, număr lot,
seria, termenii de valabilitate,
condiţii de păstrare) cu prezenţa
notificării “DE UZ UNIC”.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

92 Indicator   chimic, tip III
1.00Set92.1 Indicator   chimic, tip III  Certificare:

- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
Proprietăţi: indicator chimic de
unică folosinţă, din hîrtie cu strat
termoindicator, adeziv, T°de topire
120° C ±2 şi 1,1 - 1,2 atmosfere.
Forma de ambalare: livrate în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate (denumire, număr lot,
seria, termenii de valabilitate,
condiţii de păstrare) cu prezenţa
notificării “DE UZ UNIC”.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

93 Indicator   chimic, tip V
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1.00Set93.1 Indicator   chimic, tip V  Certificare:
- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
Destinaţie: pentru controlul
sterilizării cu aer uscat, în
dulapurile de sterilizare.
Proprietăţi: indicator chimic de
unică folosinţă, din hîrtie cu strat
termoindicator, adeziv, T°de topire
180°  - 200 ºC
Forma de ambalare: livrate în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate (denumire, număr lot,
seria, termenii de valabilitate,
condiţii de păstrare) cu prezenţa
notificării “DE UZ UNIC”.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

94 Ace getabile pentru seringi
4000.00Bucată94.1 Ace getabile pentru seringi  Certificare:

-certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
Destinaţie: pentru venepuncţie.
Proprietăţi: sterile, apirogene, de uz
unic;
Dimensiuni-21Gx11/2 0,8x40
Forma de ambalare: fiecare unitate
ambalată separat; livrate în ambalaj
securizat,marcate şi etichetate de
producător cu menţionarea datelor
de identitate cu inscripţiile
informative privind denumirea

33000000-0
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4000.00Bucată94.1 Ace getabile pentru seringi produsului, lot/serie, termenii de
valabilitate condiţii de
păstrare,menţiunile “STERIL”, “DE
UZ UNIC”.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

95 Emplastru bactericid
500.00Bucată95.1 Emplastru bactericid Certificare:

- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
Destinaţia: Pentru tratamentul
liziunilor mici ale pielii în caz de
accdent la locul de muncă
Proprietăţi : bactericid pe bază de
peliculă
Dimisiuni: 2,5x7,2 cm
Forma de ambalare: livrate în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate (denumire, număr lot,
seria, termenii de valabilitate,
condiţii de păstrare)
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

96 Tulpini de referință Staphylococcus aureus
1.00Bucată96.1 Tulpini de referință Staphylococcus aureus Certificare:

- Certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.

33000000-0
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1.00Bucată96.1 Tulpini de referință Staphylococcus aureus - confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
Destinaţie: pentru controlul calității
proprietăților mediilor nutritive
Proprietăţi: cultură leofilizate
Forma de ambalare: livrate în
ambalaj, fiecare tulpină ambalată
separat în eprubete din sticlă,
marcat şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

97 Tulpini de referință pentru Esherichia Coli
1.00Bucată97.1 Tulpini de referință pentru Esherichia Coli Certificare:

- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
 - confirmarea efectuării
programării mersului reacţiilor de
testare şi examinare de laborator la
echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru controlul calității
proprietăților mediilor nutritive
Proprietăţi: cultură leofilizate
Forma de ambalare: livrate în
ambalaj, fiecare tulpină ambalată
separat în eprubete din sticlă,
marcat şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria,

33000000-0
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1.00Bucată97.1 Tulpini de referință pentru Esherichia Coli termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

98 Tulpini de referință pentru Pseudomonas
aerogenosa

1.00Bucată98.1 Tulpini de referință pentru Pseudomonas
aerogenosa

Certificare:
- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la
echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru controlul calității
proprietăților mediilor nutritive
Proprietăţi: cultură leofilizate
Forma de ambalare: livrate în
ambalaj, fiecare tulpină ambalată
separat în eprubete din sticlă,
marcat şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

99 Tulpini de referință pentru Candida
albicans
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată99.1 Tulpini de referință pentru Candida albicans Certificare:
- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
 - confirmarea efectuării
programării mersului reacţiilor de
testare şi examinare de laborator la
echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru controlul calității
proprietăților mediilor nutritive
Proprietăţi: cultură leofilizate
Forma de ambalare: livrate în
ambalaj, fiecare tulpină ambalată
separat în eprubete din sticlă,
marcat şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

100 Tulpini de referință pentru Bacillus subtilis
1.00Bucată100.1 Tulpini de referință pentru Bacillus subtilis Certificare:

- Certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia

33000000-0
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată100.1 Tulpini de referință pentru Bacillus subtilis - confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la
echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru controlul calității
proprietăților mediilor nutritive
Proprietăţi: cultură leofilizate
Forma de ambalare: livrate în
ambalaj, fiecare tulpină ambalată
separat în eprubete din sticlă,
marcat şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

101 Stripuri B. Stearothermophilus
1500.00Bucată101.1 Stripuri B. Stearothermophilus  Certificare:

- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la
echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.
Proprietăţi: indicator-biologic, din
hîrtie sub formă de benzi.
Temperatură de sterelizare:
plus,121°C, 132°C, 180°C.
Forma de ambalare: livrate în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate (denumire, număr lot,
seria, termenii de valabilitate,

33000000-0
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1500.00Bucată101.1 Stripuri B. Stearothermophilus condiţii de păstrare)
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

102 Standard turbiditate Mc Farland1UN
1.00Bucată102.1 Standard turbiditate Mc Farland1UN Certificare:

- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la
echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru controlul
proprietăţilor de creştere a mediilor
nutritive.
Proprietăţi: corectare turbiditate
suspenzii bacteriane 1UN;
Forma de ambalare:  livrate în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate (denumire, număr lot,
seria, termenii de valabilitate,
condiţii de păstrare).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

103 Vaccină antihemoragică
200.00Bucată103.1 Vaccină antihemoragică Certificare:

- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau

33000000-0
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

200.00Bucată103.1 Vaccină antihemoragică marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la
echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.
Proprietăți: în formă de suspenzie
de culoare sur – cenușiu, cu
sediment
Unitatea de măsură: doze
Forma de ambalare: flacon  a căte 5
doze sau 25 doze, marcat şi
etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare)
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

104 Vaccină  antimixomatoză
200.00Bucată104.1 Vaccină  antimixomatoză Certificare:

- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;

33000000-0
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

200.00Bucată104.1 Vaccină  antimixomatoză Proprietăți: cultură vie usată, în
formă liofilizată.
Unitatea de măsură: doze
Forma de ambalare: fiole  a căte 10
doze,15 doze, 20 doze, marcat şi
etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare)
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

105 Set de reagenţi pentru detectia calitativa a
ARN HCV, ARN HIV-1 grup M și O, ARN
HIV-2 si ADN HBV în plasma umana

12000.00Bucată105.1 Set de reagenţi pentru detectia calitativa a
ARN HCV, ARN HIV-1 grup M și O, ARN
HIV-2 si ADN HBV în plasma umana

Certificare:
- Certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la
echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru examinarea
sîngelui de donator la marcheri
infecţii hemotransmisibile.
Proprietăţi:
a) test calitativ multiplex pentru
detectia ARN HIV, ARN HCV si
ADN HBV
b)conține control intern pentru
monitorizarea performantei;
c)metoda -  Multiplex RealTime
PCR;
d)posedă  enzima AmpErase care
reduce potentialul contaminarii;
e)specimentul biologic: ser sanguin,
plasma pe EDTA-K3, CPD, CPDA-
1sau CP2D;

33000000-0



pag. 74

CantitateaUnitatea de
măsura

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

12000.00Bucată105.1 Set de reagenţi pentru detectia calitativa a
ARN HCV, ARN HIV-1 grup M și O, ARN
HIV-2 si ADN HBV în plasma umana

d)compatibil cu cobas s201;
Specificitate analitica: absenta
interferentei cu microorganismele
sau maladii intercurente;
Specificitate clinica: 99,98%,
inclusiv pentru pooluri (probe
comasate) din cel puțin 6 probe de
sânge supus testării;
Specificitatea diagnostică a
paramerilor va corespunde:
a)caracteristicelor comune pentru
variaţiile genetice a virusului HIV
cunoscute în lume, inclusiv şi
pentru regiunea Europei de Est;
b)caracteristicelor comune pentru
variaţiile genetice a virusului HCV
cunoscute în lume – tip 1,2,3,4,5,6,
inclusiv şi pentru regiunea Europei
de Est;
c)caracteristicelor comune pentru
variaţiile genetice a virusului HBV
cunoscute în lume – tip
A,B,C,D,E,F,G,H inclusiv şi pentru
regiunea Europei de Est;
Setul va include obligatoriu toate
componentele necesare pentru
realizarea reacţiei de testare si
control, în cantităţi suficiente
numărului indicat de examinări,
conform instrucţiunii de utilizare  a
produsului.
Forma de ambalare: set din 96 teste,
livrat în ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot/serie, termenii
de valabilitate, condiţii de păstrare).
Datele de identitate expuse pe cutie
vor coincide în mod obligator cu
cele de pe etichetele fiecărei
componente a setului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

106 Set de control pentru RT PCR

82.00Set106.1 Set de control pentru RT PCR Certificare:
- Certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a

33000000-0
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82.00Set106.1 Set de control pentru RT PCR produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la
echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie:  monitorizarea acuratetii
testului Multiplex RealTime PCR;
Proprietăţi:
a) compatibil cu cobas s201;
b) ser de control, pe baza serului
sangelui uman;
c) include control pozitiv pentru:
c1) HIV-1M;
c2) HIV-1O;
c3) HIV-2;
c4) HVB;
c5) HVC;
d) d) include control negativ.
Forma de ambalare: set din 6 unitati
a cate 4 tipuri de controale: 1
negativ si 3 pozitive, livrat în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot/serie, termenii
de valabilitate, condiţii de păstrare).
Datele de identitate expuse pe cutie
vor coincide în mod obligator cu
cele de pe etichetele fiecărei
componente a setului
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

107 Solutie pentru spalarea sistemului automat
PCR

125.00Set107.1 Solutie pentru spalarea sistemului automat
PCR

Certificare:
- Certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a

33000000-0
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125.00Set107.1 Solutie pentru spalarea sistemului automat
PCR

produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la
echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie:  spalarea sistemului
automat RealTime PCR;
Proprietăţi:
a) compatibil cu cobas s201;
b)  gata de utilizare;
Forma de ambalare: butelie a cate
5,1 lit, livrat în ambalaj securizat,
marcat şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot/serie, termenii
de valabilitate, condiţii de păstrare).
Datele de identitate expuse pe cutie
vor coincide în mod obligator cu
cele de pe etichetele fiecărei
componente a setuluia setului
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

108 Tuburi extractie
46.00Set108.1 Tuburi extractie Certificare:

- Certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la

33000000-0
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

46.00Set108.1 Tuburi extractie echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie:  consumabile pentru
realizarea  RealTime PCR;
Proprietăţi:
a) compatibil cu cobas s201 (modul
AmpliPrep);
b) 3 tuburi de plastic, din care unul
dotat cu filtru;
Forma de ambalare:  set 12*24
unitati, în total  -  288 bucăți, livrat
în ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot/serie, termenii
de valabilitate, condiţii de păstrare).
Datele de identitate expuse pe cutie
vor coincide în mod obligator cu
cele de pe etichetele fiecărei
componente a setului
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

109 Tuburi probe intrare
46.00Set109.1 Tuburi probe intrare Certificare:

- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la
echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie:  consumabile pentru
realizarea  RealTime PCR;
Proprietăţi:
a) compatibil cu cobas s201 (modul
Hamilton/AmpliPrep);
b) tuburi din plastic;
Forma de ambalare: set 12*24
unitati, în total -288 bucati, livrat în

33000000-0
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46.00Set109.1 Tuburi probe intrare ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot/serie, termenii
de valabilitate, condiţii de păstrare).
Datele de identitate expuse pe cutie
vor coincide în mod obligator cu
cele de pe etichetele fiecărei
componente a setului
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

110 Eprubete tip K

30.00Set110.1 Eprubete tip K Certificare:
- Certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la
echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie:  consumbile pentru
realizarea  RealTime PCR;
Proprietăţi:
a) compatibil cu cobas s201(modul
AmpliPrep/TagMan);
b) conuri (virfuri) din plastic;
Forma de ambalare: set 12*36
unitati, în total - 432 bucăți, livrat
în ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot/serie, termenii
de valabilitate, condiţii de păstrare).
Datele de identitate expuse pe cutie
vor coincide în mod obligator cu
cele de pe etichetele fiecărei
componente a setului

33000000-0
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30.00Set110.1 Eprubete tip K *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

111 Minituburi extractie

12.00Set111.1 Minituburi extractie Certificare:
- Certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la
echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: consumabile  pentru
realizarea  RealTime PCR;
Proprietăţi:
a) compatibil cu cobas s201(modul
AmpliPrep/TagMan);
b) minituburi din plastic cu
inchidere etansa;
Forma de ambalare: set 12*96
unitati, in total - 1152 bucăți, livrat
în ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot/serie, termenii
de valabilitate, condiţii de păstrare).
Datele de identitate expuse pe cutie
vor coincide în mod obligator cu
cele de pe etichetele fiecărei
componente a setului
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul

33000000-0
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12.00Set111.1 Minituburi extractie produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

112 Container deseuri
2.00Set112.1 Container deseuri Certificare:

- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la
echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: consumabile pentru
realizarea
RealTime PCR;
Proprietăţi:
a) compatibil cu cobas s201;
b) container din plastic;
Forma de ambalare: set din 25
bucati, livrat în ambalaj securizat,
marcat şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot/serie, termenii
de valabilitate, condiţii de păstrare).
Datele de identitate expuse pe cutie
vor coincide în mod obligator cu
cele de pe etichetele fiecărei
componente a setului
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

113 Set consumabile tip II
1.00Set113.1 Set consumabile tip II Certificare:

- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a

33000000-0
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1.00Set113.1 Set consumabile tip II dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la
echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie:  pentru realizarea
RealTime PCR;
Proprietăţi:
a) compatibil cu cobas s201;
b) cuva din plastic;
Forma de ambalare: set din 10
bucăți, livrat în ambalaj securizat,
marcat şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot/serie, termenii
de valabilitate, condiţii de păstrare).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

114 Set consumabile tip III
18.00Set114.1 Set consumabile tip III Certificare:

- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la
echipamentul existent în Centrele

33000000-0
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18.00Set114.1 Set consumabile tip III de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie:  pentru realizarea
RealTime PCR;
Proprietăţi:
a) compatibil cu cobas s201;
b) folie din plastic pentru etansarea
placilor codificate;
Forma de ambalare: set din 50
bucăți, livrat în ambalaj securizat,
marcat şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot/serie, termenii
de valabilitate, condiţii de păstrare).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

115 Placa de reactie codificata

28.00Set115.1 Placa de reactie codificata Certificare:
- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la
echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie:  pentru realizarea
RealTime PCR;
Proprietăţi:
a) compatibil cu cobas s201;
b) placa din polipropilen a cate 96
celule (godeuri);
c) codificata cu barecode;
Forma de ambalare: set din 32
bucăți, livrat în ambalaj securizat,
marcat şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot/serie, termenii
de valabilitate, condiţii de păstrare).

33000000-0
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28.00Set115.1 Placa de reactie codificata *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

116 Con virfuri cu filtru

20.00Set116.1 Con virfuri cu filtru Certificare:
- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi
examinare de laborator la
echipamentul existent în Centrele
de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie:  pentru realizarea
RealTime PCR;
Proprietăţi:
a) compatibil cu cobas s201(modul
AmpliPrep);
b) virf din plastic cu filtru,
capacitatea de 1ml;
Forma de ambalare: set din 3840
bucăți, livrat în ambalaj securizat,
marcat şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot/serie, termenii
de valabilitate, condiţii de păstrare).
Datele de identitate expuse pe cutie
vor coincide în mod obligator cu
cele de pe etichetele fiecărei
componente a setului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi

33000000-0
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20.00Set116.1 Con virfuri cu filtru identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

117 Dezinfecţia suprafețelor cu semnificație
epidemiologică cît și alte tipuri de suprafețe
(alternativa 1)

60000.00Litru117.1 Dezinfecţia suprafețelor cu semnificație
epidemiologică cît și alte tipuri de suprafețe
(alternativa 1)

Certificări:
confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
-certificatul de înregistrare de
stat/avizare sanitară a produsului
biodistructiv și/sau eliberat de
autoritatea națională competentă în
domeniu și/sau cerificat de
înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de
Agenția Medicamentelor și
Dispozitivelor Medicale;
- certificate CE și/sau SM  șin /sau
declarația de conformitate în funcție
de evaluarea conformității, cu
anexele corespunzătoare
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- certificate ISO 13485 –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului;
- fișa tehnică de securitate a
produsului chimic – copie sau
original – în limba de circulație
internațională și traducerea în limba
romînă, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot
-instrucțiunea de utilizare a
produsului, în limba engleză sau
rusă inclusive cu traducerea în
limba de stat la livrare, copies au
original confirmată prin semnătura
și ștampila participantului
- Certificat de analiză privind
confirmarea compoziției și a
componentei substanței active a
produsului, emis de autoritatea
competentă în domeniu - copie -
confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului, pentru
pozițiile dezinfectanț
Destinație: pentru asigurarea
regimului sanitar și profilaxia
infecțiilor nozocomiale
Cerințe Tehnice:
Acțiunea dezinfectantului:
a)virucidă
b)bactericidă,
c)tuberculocidă,
d)fungicidă,
e)sporicidă

33000000-0
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60000.00Litru117.1 Dezinfecţia suprafețelor cu semnificație
epidemiologică cît și alte tipuri de suprafețe
(alternativa 1)

Proprietăţi:
a)substanţă activă: diclorizocianurat
de sodiu,
b)produs concentrat solid
(comprimate,  tablete sau pastile);
Expoziția: 30 minute
Cantitatea necesară pentru 60000
litri de soluție de lucru
Forma de ambalare: livrate în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate (denumire, număr lot,
seria, termenii de valabilitate,
condiţii de păstrare)
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

118 Dezinfecţia  deșeurilor medicale
100.00Kilogram118.1 Dezinfecţia  deșeurilor medicale Certificări:

-confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
-certificatul de înregistrare de
stat/avizare sanitară a produsului
biodistructiv și/sau eliberat de
autoritatea națională competentă în
domeniu și/sau cerificat de
înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de
Agenția Medicamentelor și
Dispozitivelor Medicale;
- certificate CE și/sau SM  șin /sau
declarația de conformitate în funcție
de evaluarea conformității, cu
anexele corespunzătoare
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- certificate ISO 13485 –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și țtampilei
Participantului;
- fișa tehnică de securitate a
produsului chimic – copie sau
original – în limba de circulație
internațională și traducerea în limba
romînă, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot
-instrucțiunea de utilizare a
produsului, în limba engleză sau
rusă inclusive cu traducerea în

33000000-0
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100.00Kilogram118.1 Dezinfecţia  deșeurilor medicale limba de stat la livrare, copies au
original confirmată prin semnătura
și ștampila participantului
- Certificat de analiză privind
confirmarea compoziției și a
componentei substanței active a
produsului, emis de autoritatea
competentă în domeniu - copie -
confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului, pentru
pozițiile dezinfectanț
Destinație: pentru asigurarea
regimului sanitar și profilaxia
infecțiilor nozocomiale
Cerințe tehnice:
Acțiunea dezinfectantului:
a)virucidă,
b)bactericidă,
c)tuberculocidă
Proprietăţi:
a)cubstanța activă - clor activ 26% -
32%
b) produs concentrat pulbere;
c)pentru toate formele de deșeuri
medicale.
Forma de ambalare: livrate în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate (denumire, număr lot,
seria, termenii de valabilitate,
condiţii de păstrare)
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

119 Pentru dezinfecţia articolelor de uz medical,
ainstrumentariului medical şi articolelor
medicale cu semnificaţie epidemiologic
sporită

1000.00Litru119.1 Pentru dezinfecţia articolelor de uz medical,
ainstrumentariului medical şi articolelor
medicale cu semnificaţie epidemiologic sporită

Certificări:
-confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
-certificatul de înregistrare de
stat/avizare sanitară a produsului
biodistructiv și/sau eliberat de
autoritatea națională competentă în
domeniu și/sau cerificat de
înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de
Agenția Medicamentelor și
Dispozitivelor Medicale;
- certificate CE și/sau SM  șin /sau
declarația de conformitate în funcție
de evaluarea conformității, cu
anexele corespunzătoare

33000000-0
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1000.00Litru119.1 Pentru dezinfecţia articolelor de uz medical,
ainstrumentariului medical şi articolelor
medicale cu semnificaţie epidemiologic sporită

confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- certificate ISO 13485 –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și țtampilei
Participantului;
- fișa tehnică de securitate a
produsului chimic – copie sau
original – în limba de circulație
internațională și traducerea în limba
romînă, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot
-instrucțiunea de utilizare a
produsului, în limba engleză sau
rusă inclusive cu traducerea în
limba de stat la livrare, copies au
original confirmată prin semnătura
și ștampila participantului
- Certificat de analiză privind
confirmarea compoziției și a
componentei substanței active a
produsului, emis de autoritatea
competentă în domeniu - copie -
confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului, pentru
pozițiile dezinfectanț
Destinație: pentru asigurarea
regimului sanitar și profilaxia
infecțiilor nozocomiale
Cerințe tehnice:
Acțiunea dezinfectantului:
a)virucidă
b)bactericidă,
c)tuberculocidă,
d)fungicidă,
e)sporicidă
Proprietăţi:
a) substanța activă: peroxid de
hidrogen de la 30%-40%
b) produs concentrat lichid
c) utilizare simultan pentru
dezinfecţie  și  prelucrare
Expoziția: 120 minute
Cantitatea necesară pentru 1000 litri
de soluție de lucru
Forma de ambalare: livrate în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate (denumire, număr lot,
seria, termenii de valabilitate,
condiţii de păstrare)
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului

33000000-0
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1000.00Litru119.1 Pentru dezinfecţia articolelor de uz medical,
ainstrumentariului medical şi articolelor
medicale cu semnificaţie epidemiologic sporită

prezentat.33000000-0

120 Dezinfecţia igienică şi chirurgicală a
mîinilor

50.00Litru120.1 Dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mîinilor Certificări:
-certificatul de înregistrare de
stat/avizare sanitară a produsului
biodistructiv și/sau eliberat de
autoritatea națională competentă în
domeniu și/sau cerificat de
înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de
Agenția Medicamentelor și
Dispozitivelor Medicale;
- certificate CE și/sau SM  șin /sau
declarația de conformitate în funcție
de evaluarea conformității, cu
anexele corespunzătoare
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- certificate ISO 13485 –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și țtampilei
Participantului;
- fișa tehnică de securitate a
produsului chimic – copie sau
original – în limba de circulație
internațională și traducerea în limba
romînă, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului;
-confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot
-instrucțiunea de utilizare a
produsului, în limba engleză sau
rusă inclusive cu traducerea în
limba de stat la livrare, copies au
original confirmată prin semnătura
și ștampila participantului
- Certificat de analiză privind
confirmarea compoziției și a
componentei substanței active a
produsului, emis de autoritatea
competentă în domeniu - copie -
confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului, pentru
pozițiile dezinfectanț
Destinație: pentru asigurarea
regimului sanitar și profilaxia
infecțiilor nozocomiale
Cerințe tehnice:
Acțiunea dezinfectantului:
a) virucidă,
b) bactericidă,
c) tuberculocidă.
Proprietăți:
a)dotat cu dozator
b)substanța activă bazată pe etanol
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

50.00Litru120.1 Dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mîinilor și bigluconat de clorhedrină sau
etanol și didecildimetilammoniu
clorid
c)produs concentrat lichid sau gel
cu Ph neutru;
d)să nu provoace alergii, iritații a
pielii;
Expoziția : 30 secunde
Cantitatea necesară pentru 50 litri
de soluție de lucru
Forma de ambalare: livrate în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate (denumire, număr lot,
seria, termenii de valabilitate,
condiţii de păstrare)
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

121 Bonete medicale bufante
2000.00Bucată121.1 Bonete medicale bufante Certificări:

- certificate CE și/sau SM  șin /sau
declarația de conformitate în funcție
de evaluarea conformității, cu
anexele corespunzătoare
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului;
Destinație: pentru asigurarea
regimului sanitar și profilaxia
infecțiilor nozocomiale
Cerințe tehnice:
a)unică folosință
b)material nețesut care să permit
circulația ușoară a aerului
(polipropilena)
c)dotate cu elastic proba de
întindere min. 60 cm
d)ambalate cîte 100 bucăți
e)greutatea unității nu mai puțin de
3,8 g
f)culoare albă
Forma de ambalare: livrate în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate (denumire, număr lot/
seria, condiţii de păstrare)
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2000.00Bucată121.1 Bonete medicale bufante prezentat.33000000-0

122 Cearșafuri medicale 200*150 cm
12.00Bucată122.1 Cearșafuri medicale 200*150 cm Certificări:

- certificate CE și/sau SM  șin /sau
declarația de conformitate în funcție
de evaluarea conformității, cu
anexele corespunzătoare
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului;
Destinație: pentru asigurarea
regimului sanitar și profilaxia
infecțiilor nozocomiale
Cerințe tehnice:
a) material nețesut, SMS, 29/35
g/m.p
b) dimensiuni 200*150 cm
Forma de ambalare: rulouri, livrate
în ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate (denumire, număr lot/
seria, condiţii de păstrare)
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

123 Cearșafuri medicale 50*40cm
1000.00Bucată123.1 Cearșafuri medicale 50*40cm Certificări:

- certificate CE și/sau SM  șin /sau
declarația de conformitate în funcție
de evaluarea conformității, cu
anexele corespunzătoare
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului;
Destinație: pentru asigurarea
regimului sanitar și profilaxia
infecțiilor nozocomiale
Cerințe tehnice:
a) material nețesut, SMS, 29/35
g/m.p
b) dimensiuni 50*40 cm
Forma de ambalare: livrate în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate (denumire, număr lot/
seria, condiţii de păstrare)
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1000.00Bucată123.1 Cearșafuri medicale 50*40cm prezentat.33000000-0

124 Mască de examinare simplă
500.00Bucată124.1 Mască de examinare simplă Certificări:

- certificate CE și/sau SM  șin /sau
declarația de conformitate în funcție
de evaluarea conformității, cu
anexele corespunzătoare
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului;
Destinație: pentru asigurarea
regimului sanitar și profilaxia
infecțiilor nozocomiale
Cerințe tehnice:
a) material din polipropilenă
nețesut, trei straturi, trei pliuri
b) hipoalergică;
c) fixare cu elastic;
d) culoare  alb, albastru (bleu) sau
verde
e) va permite respirația fără effort;
f) protecție impotriva contaminării
g) indicator de aplicare a măștii
Forma de ambalare: livrate în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate (denumire, număr lot/
seria, condiţii de păstrare)
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

125 Supercentrifuga

1.00Bucată125.1 Supercentrifuga Certificare:
- certificate de la producător
a) ISO13485;
b) Documente confirmatoare
(prospecte) și documente tehnice de
confirmare a specificațiilor
prezentate, lista accesoriilor
echipamentului oferit
c) CE pentru producător sau
normelor naţionale de producere;
d) declaraţia de conformitate  a
produsului ofertat  cu lista
dispozitivelor medicale  conform
Directivei 93/42/CE.
e) seria de standarde IEC 601
pentru echipamentul medical
electric.
f) paşaportul tehnic, servis  manual,
diagrama electronică  şi
instrucţiunea de utilizare autorizat
de producător cu indicarea anului
de producere, seriei şi numărului

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată125.1 Supercentrifuga echipamentului, prezentat la livrare
în  original şi limba de stat,
autentificată de biroul de traduceri.
Destinaţia: pentru centrifugarea
produselor preparatelor sanguine
Cerințe tehnice:
A)Părți componente obligatorii a
sistemului:
1.Materialul componentelor a
mecanismelor ce va contacta cu
lichidele biologice
a) va fi din AIS 316;
b) autoclavabil, la  cel puțin o
presiune de 1 atm și temepratura
121˚C;
2. Mecanizmele
c) ușor detasabile
d) asigurat cu supăort pentru
înlaturarea ușoară a produsului.
3. Materialul carcasei
supercentrifugii  obligatoriu  din
inox
4. Obligatoriu asigurat cu
manometru de presiune:
a) la intrarea produsului;
b) la esirea produsului.
5. Obligatoru asigurat cu pompă
peristaltică de dozare a produsului:
a) intercalată în ciclul de activitate;
b) viteza de dozare minim 500 litre
pe oră;
c) tensiune 230 V;
d) asigurat cu conectări
farmaceutice, usor detasabile;
e) asigurat cu cleme de conectare
tip ASME BPE de intrare/ieșire,
mărie 2/1 - 1/2
f)asigurat cu furtun special:
- conceput pentru produse
farmaceutice;
- autoclavabil, la  cel puțin o
presiune de 1 atm și temepratura
121˚C.
B)Capacitatea de lucru:
a) cantitatea maximală a produsului
solid postcentrifugare nu mai mic
de 6 kg;
b) capacitatea bolului nu mai mic
de 9 litri;
c) capacitatea de lucru la un ciclu
nu mai mic de 31 kg;
d) rotațiile de lucru 16000 rpm si
mai mult;
e) temperatura de lucru minus 3˚C
minus 5˚C.
C)Accesorii : furtun pentru 36 luni
D) Declarație de la ofertant
confirmată prin semnătură și
ștampilă, în care să certifice că anul
producerii produsului este nu mai
vechi de 3 ani.
E)Termen de garanţie: 36 luni din
momentul  punerii în exploatare
F)Alte cerinţe obligatorii:
a)prezentarea copiei imaginilor
(foto) a echipamentului ofertat
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată125.1 Supercentrifuga b) instalarea  echipamentului de
operatorul câştigător pe parcursul  a
10 zile din momentul livrării
c) instruirea personalului asigurat
de operatorul câştigător pe
parcursul  a 10 zile din momentul
instalării
d) servicii de întreținere periodică și
reparație în perioada de garanție
asigurate de operatorul câştigător pe
parcursul  a 36 luni din momentul
punerii în   exploatare
e) 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.
f) 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.
g) Declarație care certifică că toate
echipamentele sunt neutilizate și
corespund cu Specificațiile și
cerințele tehnice ale echipamentului
licitat
h) Declarație Ofertant cu privire la
organizarea pe perioada garanției a
inspecțiilor planificate/întreținere
profilactică și calibrare conform
programului stabilit pe durata
perioadei de garanție efectuat de
către un inginer calificat al
Ofertantului - original–confirmat
prin semnătura şi ştampila
Ofertantului

33000000-0

126 Termometru  +30 / - 30

150.00Bucată126.1 Termometru
 +30 / - 30

Certificare:
- certificat de conformitate (marcaj
național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate
CE) sau declaraţie în funcţie de
evaluarea conformităţii sau
certificat de înregistrare a
dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM;
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
Destinaţie: Pentru verificarea
temperaturii în frigider și
congelator
Aspectul şi forma de ambalare:
1. Elementul de măsurare în tub de
sticlă fără mercur cu protecție din
material de plastic
2. Marcajul de temperatură colorat
3. Rezoluția 0,1 ºC
4. Interval de temperatură: minus
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

150.00Bucată126.1 Termometru
 +30 / - 30

30 ºC plus 30 ºC

*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33000000-0

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
lotul 125 în termen de 4 luni de la solicitarea scrisă a beneficiarului, restul loturilor în termen de 30 zile de la solicitarea scrisă a
beneficiarului.
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 - original - Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului F 3.4 din documentatia Standard
confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Ofertantului;

Da

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

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

Da

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

Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
ofertantului

Nu

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

Nu se cere Nu

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

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

Da

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

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

Nu

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

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

Nu

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

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

Da

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

Da







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 produselor diagnostice, reagenților de laborator, materialelor
consumabile, dezinfectanți conform necesităților CNTS pentru anul 2018

1.3. Numărul procedurii: 17/04910
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publică
1.5. Codul CPV: 33000000-0
1.6. Numărul şi data Buletinului

Achiziţiilor Publice:
104 din 29.12.2017

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor
publici:

CNAM

1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare: Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui
1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea

partenerului de dezvoltare:
Nu se utilizează

1.10. Denumirea cumpărătorului: Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui
1.11. Destinatarul: Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui
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. Korolenco 2/1 
Tel: 022884348 
Fax: 022884245 
E-mail: office@capcs.md 
Persoana de contact: ANTOCI IVAN

1.14. Contract de achiziţie rezervat
atelierelor protejate

2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice:

Nr. d/o Cod CPV Denumire Bunuri solicitate
Unitatea

de
măsură

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă

1 Flacoane, tip II



1.1 33000000-0 Flacoane, tip II Bucată 5000.00 Certificări: Certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM.
Destinaţie:pentru ambalarea preparatelor
biomedicale din sînge şi/sau a preparatelor
diagnostice din sînge. Proprietăţi: Volum 5
ml. Total nu mai mult de 12 ml Diametrul
gîtului flaconului: Exterior 19,8 ±
0,3/0,4mm; Interior 12,9 ± 2mm;
Diametrul flaconului: 22,7 ± 0,6/0,8mm
Înălţimea flaconului: 40,2 ± 0,9 mm;
Materialul de bază – sticlă medicală,
neutră, incoloră, rezistentă la temperatura
plus 180°C. Forma de ambalare: livrat în
ambalaj, marcat şi etichetat de producător
cu menţionarea datelor de identitate
(denumire produs, număr lot/serie).
Prezența mostrei: 5 mostre *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

2 Flacoane, tip VI
2.1 33000000-0 Flacoane, tip VI Bucată 5000.00 Certificări: Certificat de conformitate

(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM Destinaţie:
pentru ambalarea prepara-telor
biomedicale din sînge şi/sau a preparatelor
diagnostice din sînge. Proprietăţi: Volum
100 ml ± 5%. Diametrul gîtului
flaconului: Exterior 34 ± 1mm; Interior 25
± 0,2/0,5 mm; Diametrul flaconului: 50 ±
1 mm; Înălţimea flaconului: 105 ± 1,2
mm; Materialul de bază – sticlă medicală,
neutră, incoloră, gradat sau cu gradaţie de
nivel a volumului, rezistent la temperatura
plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în
ambalaj, marcat şi etichetat de producător
cu menţionarea datelor de identitate
(denumire produs, număr lot/serie).
Prezența mostrei: 5 mostre *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

3 Flacoane, tip VII



3.1 33000000-0 Flacoane, tip VII Bucată 4000.00 Certificări: Certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM Destinaţie:
pentru ambalarea prepara-telor
biomedicale din sînge şi/sau a preparatelor
diagnostice din sînge. Proprietăţi: rezistent
la temperatura plus 180°C. Volum 250 ml
± 5% Diametrul gîtului flaconului:
Exterior 34 ± 1mm; Interior 25 ± 0,2/0,5
mm; Diametrul flaconului: 58 ± 1,2 mm
Înălţimea flaconului: 60 ± 1,6 mm;
Materialul de bază – sticlă medicală,
neutră, incoloră, gradat sau cu gradaţie de
nivel a volumului; Forma de ambalare:
livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor de
identitate (denumire produs, număr
lot/serie). Prezența mostrei: 5 unități
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

4 Pipete Pauster
4.1 33000000-0 Pipete Pauster Bucată 100.00 Certificări: Certificat de conformitate

(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM Destinaţia:
pentru dozarea serului şi reactivilor de
cantităţi corespunzătoare la examinările de
laborator Proprietăţi: din sticlă
transparentă, nesterilă, volum 3ml Forma
de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi
etichetat de producător cu menţionarea
datelor de identitate. Prezența mostrei: 5
unități *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

5 Pipetă, tip VII



5.1 33000000-0 Pipetă, tip VII Bucată 10000.00 Certificări: Certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM Destinaţie:
pentru pipetarea componentelor în
realizarea examinărilor de laborator
imunohematologice. Proprietăţi: din
plastic transparent, nesterile, gradată,
volum 1 ml. Forma de ambalare: livrat în
ambalaj, marcat şi etichetat de producător
cu menţionarea datelor de identitate.
Prezența mostrei: 5 unități *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

6 Con, tip VI 1000 mcl
6.1 33000000-0 Con, tip VI 1000 mcl Bucată 8000.00 Certificări: Certificat de conformitate

(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM Destinaţie:
pentru realizarea examinărilor de
laborator. Proprietăţi: din plastic, volum 0-
1000mcl. Forma de ambalare: livrat în
ambalaj, marcat şi etichetat de producător
cu menţionarea datelor de identitate
(denumire produs, număr lot/serie) şi
notificarea „DE UZ UNIC”. Prezența
mostrei: 5 unități *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

7 Con, tip VIII



7.1 33000000-0 Con, tip VIII Bucată 1000.00 Certificări: Certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM Destinaţie:
pentru realizarea examinărilor de
laborator. Proprietăţi: din plastic, volum 0-
5000mcl. Forma de ambalare: livrat în
ambalaj, marcat şi etichetat de producător
cu menţionarea datelor de identitate
(denumire produs, număr lot/serie,
condiţii de păstrare) şi notificarea „DE UZ
UNIC”. Prezența mostrei: 5 unități
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

8 Eprubetă tip I
8.1 33000000-0 Eprubetă tip I Bucată 300.00 Certificări: Certificat de conformitate

(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM -
confirmarea precum la livrare termenul de
valabilitate a produsului va fi nu mai mic
de 80% din termenul total de valabilitate a
acestuia Destinaţie: pentru recolatrea
sîngelui destinat examinărilor de laborator.
Proprietăţi: volum 6 ml,fără gel/soluţii de
conservare şi/sau anticoagulanţi, asigurată
cu presiune vid şi clot activator pulverizat
pe peretele intern a eprubetei, va permite
recoltarea sîngelui prin dispozitivul de
fixare a eprubetei (holder) dotat cu ac.
Forma de ambalare: livrat în ambalaj,
marcat şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire produs, număr lot/serie,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare) şi notificările “DE UZ UNIC”,
“STERIL în interior”. Datele de identitate
expuse pe cutie vor coincide în mod
obligator cu cele de pe etichetele fiecărei
eprubete. Prezența mostrei: 5 untăți
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

9 Eprubetă, tip VI



9.1 33000000-0 Eprubetă, tip VI Bucată 1600.00 Certificări: Certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM -
confirmarea precum la livrare termenul de
valabilitate a produsului va fi nu mai mic
de 80% din termenul total de valabilitate a
acestuia Destinaţie: pentru investigarea
funcţiei hemostazei. Proprietăţi: din
plastic, volum 10 ml, fără gel/soluţii de
conservare şi/sau anticoagulanţi, formă
conică negradată. Forma de ambalare:
livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor de
identitate. Prezența mostrei: 5 unități
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

10 Cuvă, tip I
10.1 33000000-0 Cuvă, tip I Bucată 600.00 Certificări: -certificat de conformitate

(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM Destinaţie:
pentru investigarea funcţiei hemostazei.
Proprietăţi: formă cilindrică negradate din
plastic; volum– 2,0ml, dimensiuni:
lungimea - 3,3 cm, diametrul 1,1 cm.
Forma de ambalare: livrat în ambalaj,
marcat şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate.
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

11 Cuva tip III



11.1 33000000-0 Cuva tip III Bucată 5.00 Certificări: - certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM Destinaţia:
pentru realizarea procesului de producere
a preparatelor biomedicale din sînge.
Proprietăţi: Dimensiuni: Lungimea – 150
mm, lăţimea -80 mm. formă – reniformă
Material de bază din oţel inoxidabil,
rezistent la agenţi chimici. Forma de
ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi
etichetat de producător cu menţionarea
datelor de identitate. Prezența mostrei: 1
unitate *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

12 Dop de cauciuc mic tip I
12.1 33000000-0 Dop de cauciuc mic tip I Bucată 18500.00 Certificări: -certificat de conformitate

(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM Destinaţie:
pentru etanşarea flacoanelor cu preparate
biomedicale din sînge şi/sau preparate
diagnostice din sînge. Proprietăţi:
Materialul de bază – cauciuc siliconat
pentru destinaţie medicală, compatibil cu
preparate biomedicale din sînge;
Dimensiunile dopului: pentru diametrul
interior al gitului flaconului - 12,5 mm.
pentru diametrul exterior al gîtului
flaconului - 20,0 mm; Rezistent la
temperatura plus 132°C și 2,0 atmosfere.
pregătite pentru sterilizare (RS) sau sterile
Forma de ambalare: livrat în ambalaj,
marcat şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire produs, număr lot/serie),
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare pentru formele sterile. Prezența
mostrei: 5 mostre *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

13 Dop de cauciuc mic tip II



13.1 33000000-0 Dop de cauciuc mic tip II Bucată 16000.00 Certificări: - certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM Destinaţie:
pentru etanşarea flacoanelor cu preparate
biomedicale din sînge în procesul de
liofilizare. Proprietăţi: Materialul de bază
– cauciuc siliconat pentru destinaţie
medicală, compatibil cu preparate
biomedicale din sînge; Dimensiunile
dopului: pentru diametrul interior al
gitului flaconului - 12,9 mm. pentru
diametrul exterior al gîtului flaconului -
20,0 mm; Prezentă fantă pe tot diametrul
dopului, suprafața interioară Rezistent la
temperatura plus 132°C și 2,0 atmosfere.
pregătite pentru sterilizare (RS) sau sterile
Forma de ambalare: livrat în ambalaj,
marcat şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire produs, număr lot/serie),
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare pentru formele sterile. Prezența
mostrei: 5 unități *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

14 Pesar de aluminiu mic tip I
14.1 33000000-0 Pesar de aluminiu mic tip I Bucată 18500.00 Certificări: - certificat de conformitate

(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM Destinaţie:
pentru fixarea dopurilor de cauciuc de pe
gîtul flacoanelor cu preparate biomedicale
din sînge şi/sau preparate diagnostice din
sînge. Proprietăţi: Materialul de bază:
aluminiu; Dimensiuni pesare: fixare dop
cu diametru 20,0 mm. pregătite pentru
sterilizare (RS) Forma de ambalare: livrat
în ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor de
identitate (denumire produs, număr
lot/serie). Prezența mostrei: 5 unități
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

15 Pesar de aluminiu mare tip II



15.1 33000000-0 Pesar de aluminiu mare tip II Bucată 11500.00 Certificări: -certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM Destinaţie:
pentru fixarea dopurilor de cauciuc de pe
gîtul flacoanelor cu preparate biomedicale
din sînge. Proprietăţi: Proprietăţi: Tip –
flip-off. Materialul de bază: a)
componenta 1 – aluminiu; b) componenta
2 - plastic (polipropilen); Pregătite pentru
sterilizare. Rezistent la temperatura plus
120±1°C. La scoaterea capacului de
plastic, pesarul de aluminiu va rămîne
integru pe gîtul flaconului asigurînd
strilitatea produsului. Dimensiuni pesare:
fixare dop cu diametru - 20 mm. Forma de
ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi
etichetat de producător cu menţionarea
datelor de identitate (denumire produs,
număr lot/serie). Prezența mostrei: 5
unități *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

16 Pesar flip-off (2134) tip IV
16.1 33000000-0 Pesar flip-off (2134) tip IV Bucată 10000.00 Certificări: -certificat de conformitate

(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM Destinaţie:
pentru fixarea dopurilor de cauciuc de pe
gîtul flacoanelor cu preparate biomedicale
din sînge. Proprietăţi: Materialul de bază:
a) componenta 1 – aluminiu; b)
componenta 2 - plastic (polipropilen);
Dimensiuni pesare: fixare dop cu diametru
- 34 mm. Tip:flip-off pregătite pentru
sterilizare (RS) sau sterile Forma de
ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi
etichetat de producător cu menţionarea
datelor de identitate (denumire produs,
număr lot/serie), termenii de valabilitate,
condiţii de păstrare pentru formele sterile.
Prezența mostrei: 5 unități *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

17 Filtru "Millipor" RIOS 50 tip III



17.1 33000000-0 Filtru "Millipor" RIOS 50 tip III Bucată 4.00 Certificări: -certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM Destinație -
pentru pregătirea apei ultra pure Millipor
Super Q Tip - CVDI02TPE DURAPORE
0.2 UM 20” CDO Fluoelasto Forma de
ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi
etichetat de producător cu menţionarea
datelor de identitate (denumire produs,
număr lot/serie), termenii de valabilitate,
condiţii de păstrare pentru formele sterile.
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

18 Filtru "Millipor" RIOS 50 tip II
18.1 33000000-0 Filtru "Millipor" RIOS 50 tip II Bucată 4.00 Certificări: -certificat de conformitate

(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM Destinație:
pentru pregătirea apei purificate Milipor
RIOS 50 Tip - Qgard Forma de ambalare:
livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor de
identitate (denumire produs, număr
lot/serie), termenii de valabilitate, condiţii
de păstrare pentru formele sterile.
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

19 Clemă (cronţang) tip I



19.1 33000000-0 Clemă (cronţang) tip I Bucată 10.00 Certificări: -certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM. Destinaţia:
pentru realizarea procesului de filtrare a
preparatelor biomedicale din sînge, la
toate etapele de producere. Tip - medical
Proprietăţi: Lungimea – 260 mm., cu vîrf
drept, fără zîmţi. Confecţionat din oţel
inoxidabil, rezistent la agenţi chimici.
Forma de ambalare: livrat în ambalaj,
marcat şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate. Prezența
mostrei: 1 unitate *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

20 Ricipient pentru colectarea urinei
(Urocultor)

20.1 33000000-0 Ricipient pentru colectarea urinei
(Urocultor)

Bucată 100.00 Certificări: -certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM Destinaţie:
pentru colectarea urinei Proprietăţi: din
plastic cu capac, volum 200 ml formă
conică negradată Forma de ambalare:
livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor de
identitate (denumire produs, număr
lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii
de păstrare). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

21 Suport tip II



21.1 33000000-0 Suport tip II Bucată 400.00 Certificări: -certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM Destinaţie:
pentru suportul eprubetelor tip epindorf.
Proprietăţi: volum 1,5 ml; diametrul
godeului compatibil cu epindorful de
volum de 1,5 ml; 96 găuri (8 a cîte 12).
Tip material: din plastic durabil rezistent
la agenţi chimici dezinfectanţi. Forma de
ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi
etichetat de producător cu menţionarea
datelor de identitate. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

22 Placa, tip II
22.1 33000000-0 Placa, tip II Bucată 100.00 Certificări: -certificat de conformitate

(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM Destinaţie:
pentru determinarea grupelor sanguine.
Proprietăţi: placă din plastic alb cu 50 de
godeuri; godeul cu diametrul de la 20 mm
pînă la 25 mm şi cu adîncimea 1,5-2,5
mm; Dimensiuni: 29,0 cm x 19,0 cm.
Forma de ambalare: livrate în ambalaj,
marcat şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

23 Set consumabile pentru plasmafereză
23.1 33000000-0 Set consumabile pentru plasmafereză Bucată 1500.00 Certificări: - Certificat de conformitate

(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - Prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului; - Confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia; -
Confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
- Confirmarea efectuării programării la
echipamentul existent în Centrele de
Transfuzie a Sîngelui. Destinaţie: pentru
recoltarea şi procesarea sîngelui uman



donat. Proprietăţile componentelor
obligatorii a setului: 1.Sistema de uz unic
compatibilă cu echipamentul Heamonetics
tip PCS2, tubulaturile de conexiune la
soluţia NaCl şi soluţia anticoagulantă fiind
asigurate cu clame; 2.Sistemul de
recoltare a probei sanguine de laborator în
eprubetă vacum, dotată cu holder şi ac tip
16 G, cu fisura laterală: a) integrat în
sistemul închis şi steril al tubulaturii de
recoltare; b) asigurat cu clamă; c)
amplasat pe tubulatura de recoltare pînă la
ramificarea racordului Y. 3.Sistemul de
capisonare a acului post-donare cu
utilizare ulterioară inofensivă –
obligatoriu prezent. 4.Bol-centrifugă
pentru colectarea sângelui compatibilă cu
echipamentul Heamonetics tip PCS2;
5.Soluţie anticoagulantă – conţinut de
citrat de natriu 4%, steril, apirogen,volum
de 250 ml, în recipient de plastic, asigurat
cu element ce va permite fixarea
recipientului în suport. 6.Container pentru
colectarea plasmei a) volum 1000 ml; b)
adaptat pentru fixarea la bol şi cu ac
polimer pentru conectarea la recipientul
din plastic cu soluţie NaCl și asigurat cu
clamă; c) prevăzut cu fante laterale bine
stanate și decupate, pentru fixarea
tubulaturei pilot și o fantă inferioară
pentru suspendarea containerului pe
suportul de transfuzie, cu două orificii
superioare pentru fixarea containerului în
suportul aparatului. 7.Eticheta de fond şi
marcajul containerului pentru colectarea
plasmei – inviolabilă, rezistentă la T
minus 80°C şi umiditate sporită, cu
inscripţiile obligatorii despre tipul,
volumul containerului, lot/serie, termenii
de valabilitate, producătorul şi notificarea
“STERIL”. Forma de ambalare: toate
componentele setului să fie integrate într-
un sistem închis, în ambalaj securizat,
marcat şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot/serie, termeni de
valabilitate, condiţii de păstrare) şi
prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”,
„STERIL”. Datele de identitate expuse pe
ambalaj vor coincide în mod obligator cu
cele de pe fiecare set sau componentă a
acestuia. Prezența mostrei: 5 unități
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

24 Container de plastic pentru recoltarea şi
procesarea sîngelui uman donat 450/400
ml

24.1 33000000-0 Container de plastic pentru recoltarea şi
procesarea sîngelui uman donat 450/400 ml

Bucată 1000.00 Certificări: - Certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare



a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - Prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului; - Confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia; -
Confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
- Confirmarea efectuării programării la
echipamentul existent în Centrele de
Transfuzie a Sîngelui. Destinaţie: pentru
recoltarea şi procesarea sîngelui uman
donat. Proprietăţi: 1.Materiale de bază ale
plasticului – polivinilhlorid sau
dietilftalat; 2.Containerul pentru recoltarea
sîngelui – volum de 450 ml asigurat cu
soluţie anticoagulantă; 3.Containerul
pentru transferul componentului sanguin –
volum de 400 ml; 4.Containerul va fi
asigurat cu: a) două orificii, în partea
superioara, pentru fixarea acestuia în
presele de separare a dispozitivului de
separare în componente sanguine;. b)
fante pe părțile laterale, bine stanate și
decupate, pentru fixarea tubulaturei pilot a
acestuia; c) fantă pe partea inferioară,
pentru suspendarea containerului în
suportul de transfuzie. 5.Soluţia
anticoagulantă – va conţine citrat de
natriu, fosfat, adenină şi dextroză în
volum de 63ml; 6.Etichetele de fond şi
marcajul - inviolabile şi rezistente la T
minus 80°C şi umiditate sporită;
7.Sistemul de recoltare a probei sanguine
de laborator: a) pentru eprubetă vacum; b)
dotată cu holder şi ac; c) integrat în
sistemul închis şi steril al tubulaturii de
recoltare; d) asigurat cu clamă; e)
amplasat pe tubulatura de recoltare pînă la
ramificarea racordului Y. 8. Tubulatura de
recoltare a sîngelui va conţine cel puţin 10
segmente aliatorii de identificare a
unităţii, începînd cu racordul Y; 9.
Tubulatura de transfer a componentului
sanguin – asigurată cu clamă; 10. Sistemul
de capisonare a acului post-donare cu
utilizare ulterioară inofensivă –
obligatoriu prezent. Forma de ambalare:
fiecare unitate ambalată separat, livrate în
ambalaj securizat, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor de
identitate (denumire, număr lot/serie,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ
UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate
expuse pe ambalaj vor coincide în mod
obligator cu cele de pe eticheta
containerului. Prezența mostrei: 5 unități
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.



25 Garou
25.1 33000000-0 Garou Bucată 130.00 Certificări: -certificat de conformitate

(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM Destinaţie:
pentru fixarea braţului în timpul recoltării
sângelui. Proprietăţi: bandă/tub elastic, de
cauciuc, rezistent la prelucrarea cu soluţii
dezinfectante, şi uşor de manevrat la
detaşare cu o singură mînă; Forma de
ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi
etichetat de producător cu menţionarea
datelor de identitate (denumire, număr lot,
seria). Prezența mostrei: 3 unități
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

26 Hîrtie de pergament
26.1 33000000-0 Hîrtie de pergament Kilogram 15.00 Certificări: - certificat de conformitate

(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM Destinaţia:
pentru ambalarea veselei de laborator în
procesul de sterilizare. Aspectul: rulouri
sau folii Forma de ambalare: livrate în
ambalaj, marcat şi etichetat de producător
cu menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria, condiţii de
păstrare). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

27 Acid clorhidric concentrat



27.1 33000000-0 Acid clorhidric concentrat Litru 40.00 Certificare: - Fișa tehnică de securitate
conform Regulamentului CE nr.1907 din
18 decembrie 2006 (REACH) -
confirmarea precum la livrare termenul de
valabilitate a - produsului va fi nu mai mic
de 80% din termenul total de valabilitate a
acestuia - confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru fiecare lot
la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru
fracţionarea albuminei şi
imunoglobulinilor, polibiolinei la corecţia
PH –ului. Proprietăţi: lichid incolor sau
slab gălbui cu miros puternic înţepător,
chimic curat,concentraţie nu mai mic de
37%. Formula chimică – HCl Forma de
ambalare: ermetic închis în vas de sticlă
întunecat sau de plastic,cu etichetă pe
ambalaj,pe care este necesar de a fi
indicată denumirea reactivului,formula
chimică,data de pregătire, valabilitatea şi
condiţiile de păstrare. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

28 Standard titru pH metru
28.1 33000000-0 Standard titru pH metru Set 4.00 Certificare: - Fișa tehnică de securitate

conform Regulamentului CE nr.1907 din
18 decembrie 2006 (REACH) -
confirmare că produsul va fi nu mai mic
de 80% din termenul total de valabilitate a
acestuia -confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru fiecare lot
la fiecare tranşă Destinaţie: pentru
calibrare şi control pH metru. Proprietăţi:
Cristale incolore, solubilе în apă.
Conţinutul setului: Tetraoxalat de Potasiu
(KH3(C2O4)2×2H2O)1,65 Hidrotartrat de
Potasiu (KHC4H4C6)3,56 Hidroftalat de
Potasiu(KHC8H4O4)4,01 Bihidrofosfat
de Potasiu(KH2PO4) sau Hidrofosfat de
Sodiu(Na2HPO4)6,86 Tetraborat de sodiu
10-водный Na2B4O7×10H2O 9,18
Hidroxid de Calciu(Ca(OH)2) 12,43
Forma de ambalare: ermetic închis, în vas
de sticlă, fixonale (fiole) sau în flacoane
gata pentru utilizare, cu eticheta pe
ambalaj, pe care este necesar de a fi
indicată denumirea reactivului, formula
chimică, data de pregătire, valabilitatea şi
condiţiile de păstrare. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

29 Acid acetic glacial



29.1 33000000-0 Acid acetic glacial Litru 2.00 Certificare: - Fișa tehnică de securitate
conform Regulamentului CE nr.1907 din
18 decembrie 2006 (REACH) -
confirmare că produsul va fi nu mai mic
de 80% din termenul total de valabilitate a
acestuia -confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru fiecare lot
la fiecare tranşă Destinaţie: pentru
pregătirea buferilor la fracţionarea
imunoglobulinilor . Proprietăţi: lichid
incolor cu miros înţepător,chimic curat,
Formula chimică – CH3COOH Conţinutul
de acid acetic n mai puţin de 99,8% Forma
de ambalare: ermetic închis în vas de
sticlă întunecat sau de plastic,cu etichetă
pe ambalaj,pe care este necesar de a fi
indicată denumirea produsului, formula
chimică, data de pregătire, valabilitatea şi
condiţiile de păstrare. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

30 Acid clorhidric 0,1 N
30.1 33000000-0 Acid clorhidric 0,1 N Bucată 10.00 Certificare: - Fișa tehnică de securitate

conform Regulamentului CE nr.1907 din
18 decembrie 2006 (REACH) -
confirmare că produsul va fi nu mai mic
de 80% din termenul total de valabilitate a
acestuia -confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru fiecare lot
la fiecare tranşă Destinaţie: pentru
determinarea examinărilor fizico-chimice
a apei purificată/ultrapurificată.
Proprietăţi: lichid incolor cu miros
puternic înţepător,chimic curat, Formula
chimică – HCl Tip - fixonal Forma de
ambalare: fiolă, ermetic închis în vas de
sticlă, întunecat cu etichetă pe ambalaj, pe
care este necesar de a fi indicată
denumirea reactivului, formula chimică,
data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile
de păstrare. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

31 Magniţi



31.1 33000000-0 Magniţi Bucată 600.00 Certificare: - Fișa tehnică de securitate
conform Regulamentului CE nr.1907 din
18 decembrie 2006 (REACH) -
confirmare că produsul va fi nu mai mic
de 80% din termenul total de valabilitate a
acestuia -confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru fiecare lot
la fiecare tranşă Destinaţie: pentru
amestecul reactivelor în investigarea
funcţiei hemostatice a sistemului de
coagulare. Proprietăţi: formă cilindrică,
lungimea 0,5 cm Tipul materialului- metal
Forma de ambalare: livrat în ambalaj de
masă plastică, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor de
identitate (denumire produs, număr
lot/serie). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

32 Acid aminoacetic Glicol
32.1 33000000-0 Acid aminoacetic Glicol Kilogram 1.30 Certificare: - Fișa tehnică de securitate

conform Regulamentului CE nr.1907 din
18 decembrie 2006 (REACH) -
confirmare că produsul va fi nu mai mic
de 80% din termenul total de valabilitate a
acestuia -confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru fiecare lot
la fiecare tranşă Destinaţie: pentru
fracţionarea imunoglobulinilor şi
producerea imunoglobulinelor. Proprietăţi:
pulbere de culoare albă, chimic curat.
Formula chimică –H2NCH2COOH Forma
de ambalare: ermetic închis în vas de
sticlă întunecat sau de plastic, cu etichetă
pe ambalaj, pe care este necesar de a fi
indicată denumirea reactivului, formula
chimică, data de pregătire, valabilitatea şi
condiţiile de păstrare. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

33 Neomicină sulfat



33.1 33000000-0 Neomicină sulfat Gram 10.00 Certificare: - Fișa tehnică de securitate
conform Regulamentului CE nr.1907 din
18 decembrie 2006 (REACH) -
confirmare că produsul va fi nu mai mic
de 80% din termenul total de valabilitate a
acestuia -confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru fiecare lot
la fiecare tranşă Destinaţie: Preparat
antibacterian, spectru larg de actiune, se
utilizează la pregătirea conservantului
pentru producerea eritrocitelor standard
Proprietăţi: pulbere de culoare crem,
chimic curat, ușor solubil în apă,insolubil
în dizolvanți organici. Formula chimică –
C23H48N6O17S Forma de ambalare:
ermetic închis în vas de sticlă întunecat
sau de plastic, cu etichetă pe ambalaj, pe
care este necesar de a fi indicată
denumirea reactivului, formula chimică,
data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile
de păstrare. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

34 Gentamicină sulfat
34.1 33000000-0 Gentamicină sulfat Gram 5.00 Certificare: - Fișa tehnică de securitate

conform Regulamentului CE nr.1907 din
18 decembrie 2006 (REACH) -
confirmare că produsul va fi nu mai mic
de 80% din termenul total de valabilitate a
acestuia -confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru fiecare lot
la fiecare tranşă Destinaţie: Preparat
antibacterian , spectru larg de actiune, se
utilizează la pregătirea conservantului
pentru producerea eritrocitelor standard
Proprietăţi: pulbere de culoare albă sau
ușor crem, chimic curată,hygroscopic,ușor
solubil în apă,insolubil în alcool Formula
chimică – C19-21H39-43N5O7
2,5H2SO4 Forma de ambalare: ermetic
închis în vas de sticlă întunecat sau de
plastic, cu etichetă pe ambalaj, pe care
este necesar de a fi indicată denumirea
reactivului, formula chimică, data de
pregătire, valabilitatea şi condiţiile de
păstrare *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

35 Azid de sodiu



35.1 33000000-0 Azid de sodiu Gram 250.00 Certificare: - Fișa tehnică de securitate
conform Regulamentului CE nr.1907 din
18 decembrie 2006 (REACH) -
confirmare că produsul va fi nu mai mic
de 80% din termenul total de valabilitate a
acestuia -confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru fiecare lot
la fiecare tranşă Destinaţie: pentru
producerea Serului standard
izohemaglutinant 0AB. Proprietăţi:
pulbere de culoare albă, chimic curat.
Formula chimică – NaN3 Forma de
ambalare: ermetic închis în vas de sticlă
întunecat sau de plastic,cu etichetă pe
ambalaj,pe care este necesar de a fi
indicată denumirea reactivului,formula
chimică,data de pregătire, valabilitatea şi
condiţiile de păstrare. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

36 Acid de oxalat, 0,1N
36.1 33000000-0 Acid de oxalat, 0,1N Bucată 10.00 Certificare: - Fișa tehnică de securitate

conform Regulamentului CE nr.1907 din
18 decembrie 2006 (REACH) -
confirmare că produsul va fi nu mai mic
de 80% din termenul total de valabilitate a
acestuia -confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru fiecare lot
la fiecare tranşă Destinaţie: pentru
determinarea examinărilor fizico-chimice
a apei purificată/ultrapurificată și
controlul calității prelucrării flacoanelor și
dopurilor. Proprietăţi: lichid incolor.
Formula chimică – (COOH)2x2H2O Tip -
fixonal Forma de ambalare: fiolă, ermetic
închis, în vas de sticlă întunecat, cu
eticheta pe ambalaj, pe care este necesar
de a fi indicată denumirea reactivului,
formula chimică, data de pregătire,
valabilitatea şi condiţiile de păstrare.
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

37 Liniment sintomicină 10%



37.1 33000000-0 Liniment sintomicină 10% Bucată 5.00 Certificare: - Fișa tehnică de securitate
conform Regulamentului CE nr.1907 din
18 decembrie 2006 (REACH) -
confirmare că produsul va fi nu mai mic
de 80% din termenul total de valabilitate a
acestuia -confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru fiecare lot
la fiecare tranşă Destinaţie: pentru
prelucrarea rănilor animalelor de laborator
Proprietăţi: liniment Forma de ambalare:
tub cu etichetă pe ambalaj, pe care este
necesar de a fi indicată denumirea,
valabilitatea şi condiţiile de păstrare.
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

38 Acetat de sodiu
38.1 33000000-0 Acetat de sodiu Kilogram 1.50 Certificare: - Fișa tehnică de securitate

conform Regulamentului CE nr.1907 din
18 decembrie 2006 (REACH) -
confirmare că produsul va fi nu mai mic
de 80% din termenul total de valabilitate a
acestuia -confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru fiecare lot
la fiecare tranşă Destinaţie: componentă în
producerea imunoglobulinelor. Proprietăţi:
pulbere de culoare albă,chimic curată.
Formula chimică - CH3COONa x 3H2O.
Forma de ambalare: ermetic închis în vas
de sticlă întunecat sau de plastic,cu
etichetă pe ambalaj,pe care este necesar de
a fi indicată denumirea reactivului,
formula chimică, data de pregătire,
valabilitate şi condiţiile de păstrare
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

39 Definilamin



39.1 33000000-0 Definilamin Gram 50.00 Certificare: - Fișa tehnică de securitate
conform Regulamentului CE nr.1907 din
18 decembrie 2006 (REACH) -
confirmare că produsul va fi nu mai mic
de 80% din termenul total de valabilitate a
acestuia -confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru fiecare lot
la fiecare tranşă Destinaţie: pentru
determinarea examinărilor fizico-chimicea
apei purificată/ultrapurificată. Proprietăţi:
Cristale albe, cu miros puţin caracteristic
insolubil în apă, solubil în alcool. Formula
chimică – C6H5NHC6H5. Forma de
ambalare: ermetic închis, în vas de sticlă
întunecatsau de plastic, cu eticheta pe
ambalaj, pe care este necesar de a fi
indicată denumirea reactivului, formula
chimică, data de pregătire, valabilitatea şi
condiţiile de păstrare. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

40 Clorură de potasiu 0,1N
40.1 33000000-0 Clorură de potasiu 0,1N Bucată 10.00 Certificare: - Fișa tehnică de securitate

conform Regulamentului CE nr.1907 din
18 decembrie 2006 (REACH) -
confirmare că produsul va fi nu mai mic
de 80% din termenul total de valabilitate a
acestuia -confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru fiecare lot
la fiecare tranşă Destinaţie: pentru
determinarea examinărilor fizico-chimice
a apei purificată/ultrapurificată.
Proprietăţi: Cristale incolore uşor solubile
în apă. Formula chimică – KCl
Conctntratia: nu mai puţin 99,8% Forma
de ambalare: ermetic închis, în vas sticlă
sau plastic întunecat, cu eticheta pe
ambalaj, pe care este necesar de a fi
indicată denumirea reactivului, formula
chimică, data de pregătire, valabilitatea şi
condiţiile de păstrare. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

41 Pepsin



41.1 33000000-0 Pepsin Gram 20.00 Certificare: - Fișa tehnică de securitate
conform Regulamentului CE nr.1907 din
18 decembrie 2006 (REACH) -
confirmare că produsul va fi nu mai mic
de 80% din termenul total de valabilitate a
acestuia -confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru fiecare lot
la fiecare tranşă Destinaţie: pentru
examinări de laborator a peliculei izogenă
de fibrină. Proprietăţi: Pulbere de culoare
albă sau galbenă, solubilă în apă, cu miros
specific. Forma de ambalare: ermetic
închis, în vas sticlă sau plastic întunecat,
cu eticheta pe ambalaj, pe care este
necesar de a fi indicată denumirea
reactivului, formula chimică, data de
pregătire, valabilitatea şi condiţiile de
păstrare. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

42 Azopiram
42.1 33000000-0 Azopiram Set 8.00 Certificare: - Fișa tehnică de securitate

conform Regulamentului CE nr.1907 din
18 decembrie 2006 (REACH) -
confirmare că produsul va fi nu mai mic
de 80% din termenul total de valabilitate a
acestuia -confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru fiecare lot
la fiecare tranşă Destinaţie: pentru
controlul calităţii în pregătirea
instrumentariului medical şi veselei de
laborator. Proprietăţi: conţine amidopirina
10%, anilina 0,10-0,15%, acid clorhidric.
Forma de ambalare: livrat în ambalaj,
marcat şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire produs, număr lot/serie,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

43 Hidroxid de sodiu



43.1 33000000-0 Hidroxid de sodiu Kilogram 30.00 Certificare: - Fișa tehnică de securitate
conform Regulamentului CE nr.1907 din
18 decembrie 2006 (REACH) -
confirmare că produsul va fi nu mai mic
de 80% din termenul total de valabilitate a
acestuia -confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru fiecare lot
la fiecare tranşă Destinaţie: pentru
determinarea examinărilor fizico-chimice
în corecția pH-ului pentru controlul
calității preparatului biomedical din sînge;
Proprietăţi: bucăţi higroscopice sau formă
cilindră, de culoare albă, chimic curat,
Concentraţie: nu mai puţin de 95%; Forma
de ambalare: ermetic închis, în vas de
sticlă întunecat sau de plastic, cu eticheta
pe ambalaj, pe care este necesar de a fi
indicată denumirea reactivului, formula
chimică, data de pregătire, valabilitatea şi
condiţiile de păstrare. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

44 Citrat de sodiu
44.1 33000000-0 Citrat de sodiu Gram 550.00 Certificare: - Fișa tehnică de securitate

conform Regulamentului CE nr.1907 din
18 decembrie 2006 (REACH) -
confirmare că produsul va fi nu mai mic
de 80% din termenul total de valabilitate a
acestuia -confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru fiecare lot
la fiecare tranşă Destinaţie: pentru
pregătirea soluţiei tampon citrică la
producerea peliculei izogenă de fibrină,
pentru determinarea examinărilor fizico-
chimice a apei distilatе şi pentru a evita
coagularea sîngelui în realizarea
examinărilor de laborator. Proprietăţi:
pulbere de culoare albă sau cristale
incolore fără miros, chimic curată.
Formula chimică – C6H5Na3O7 Forma de
ambalare: ermetic închis în vas de sticlă
întunecat sau de plastic, cu etichetă pe
ambalaj, pe care este necesar de a fi
indicată denumirea reactivului, formula
chimică, data de pregătire, valabilitatea şi
condiţiile de păstrare. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

45 Nitrat de argint



45.1 33000000-0 Nitrat de argint Bucată 4.00 Certificare: - Fișa tehnică de securitate
conform Regulamentului CE nr.1907 din
18 decembrie 2006 (REACH) -
confirmare că produsul va fi nu mai mic
de 80% din termenul total de valabilitate a
acestuia -confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru fiecare lot
la fiecare tranşă Destinaţie: pentru
determinarea examinărilor fizico-chimice
a apei purificată/ultrapurificată şi soluţiei
NaCl 0,9%. Proprietăţi: Cristale incolore
higroscopice sau formă cilindră, chimic
curat. Formula chimică – AgNO3 Forma
de ambalare: fiolă, ermetic închis, în vas
sticlă sau plastic întunecat, cu eticheta pe
ambalaj, pe care este necesar de a fi
indicată denumirea reactivului, formula
chimică, data de pregătire, valabilitatea şi
condiţiile de păstrare. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

46 Sulfat de cupru
46.1 33000000-0 Sulfat de cupru Kilogram 25.00 Certificare: - Fișa tehnică de securitate

conform Regulamentului CE nr.1907 din
18 decembrie 2006 (REACH) -
confirmare că produsul va fi nu mai mic
de 80% din termenul total de valabilitate a
acestuia -confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru fiecare lot
la fiecare tranşă Destinaţie: pentru
examinări de laborator a preparatelor
biomedicale din sînge. Proprietăţi: Cristale
culoare albastra, fara miros, uşor solubile
în apă, chimic curat. Formula chimică –
CuSO4 Forma de ambalare: ermetic
închis, în vas sticlă sau plastic întunecat,
cu eticheta pe ambalaj, pe care este
necesar de a fi indicată denumirea
reactivului, formula chimică, data de
pregătire, valabilitatea şi condiţiile de
păstrare. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

47 Caprilat de sodiu



47.1 33000000-0 Caprilat de sodiu Kilogram 5.00 Certificare: - Fișa tehnică de securitate
conform Regulamentului CE nr.1907 din
18 decembrie 2006 (REACH) -
confirmare că produsul va fi nu mai mic
de 80% din termenul total de valabilitate a
acestuia -confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru fiecare lot
la fiecare tranşă Destinaţie: se
întrebuinţează ca stabilizator la
producerea Albuminei. Proprietăţi:
pulbere de culoare albă, chimic curat.
Formula chimică – C8H15NaO2 Forma de
ambalare: ermetic închis în vas de sticlă
sau de plastic,cu etichetă pe ambalaj,pe
care este necesar de a fi indicată
denumirea reactivului,formula
chimică,data de pregătire, valabilitatea şi
condiţiile de păstrare *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

48 Hidroxid de sodiu 0,1 N
48.1 33000000-0 Hidroxid de sodiu 0,1 N Bucată 10.00 Certificare: - Fișa tehnică de securitate

conform Regulamentului CE nr.1907 din
18 decembrie 2006 (REACH) -
confirmare că produsul va fi nu mai mic
de 80% din termenul total de valabilitate a
acestuia -confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru fiecare lot
la fiecare tranşă Destinaţie: pentru
determinarea examinărilor fizico-chimice
a apei purificată/ultrapurificată;
Proprietăţi: lichid transparent, incolor.
Concentraţie: 0,1N Tip - fixonal Forma de
ambalare: ermetic închis, în vas de sticlă
întunecată, cu eticheta pe ambalaj, pe care
este necesar de a fi indicată denumirea
reactivului, formula chimică, data de
pregătire, valabilitatea şi condiţiile de
păstrare. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

49 Clorura de sodiu



49.1 33000000-0 Clorura de sodiu Kilogram 1.00 Certificare: - Fișa tehnică de securitate
conform Regulamentului CE nr.1907 din
18 decembrie 2006 (REACH) -
confirmare că produsul va fi nu mai mic
de 80% din termenul total de valabilitate a
acestuia -confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru fiecare lot
la fiecare tranşă Destinaţie: pentru
fracţionarea imunoglobulinilor,
producerea imunoglobulinelor şi
pregătirea soluţiilor. Proprietăţi: pulbere
de culoare albă, chimic curat. Formula
chimică – NaCl Forma de ambalare:
ermetic închis în vas de sticlă întunecat
sau de plastic, cu etichetă pe ambalaj, pe
care este necesar de a fi indicată
denumirea reactivului, formula chimică,
data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile
de păstrare. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

50 Hidrocarbonat de sodiu
50.1 33000000-0 Hidrocarbonat de sodiu Kilogram 1.50 Certificare: - Fișa tehnică de securitate

conform Regulamentului CE nr.1907 din
18 decembrie 2006 (REACH) -
confirmare că produsul va fi nu mai mic
de 80% din termenul total de valabilitate a
acestuia -confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru fiecare lot
la fiecare tranşă Destinaţie: pentru
fracţionarea imunoglobulinilor,
producerea imunoglobulinelor şi
Glunatului. Proprietăţi: pulbere de culoare
albă, chimic curată. Formula chimică –
NaHCO3 Forma de ambalare: ermetic
închis în vas de sticlă întunecat sau de
plastic,cu etichetă pe ambalaj,pe care este
necesar de a fi indicată denumirea
reactivului,formula chimică,data de
pregătire, valabilitatea şi condiţiile de
păstrare. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

51 Glucosa –monohidrat D+



51.1 33000000-0 Glucosa –monohidrat D+ Kilogram 5.00 Certificare: - Fișa tehnică de securitate
conform Regulamentului CE nr.1907 din
18 decembrie 2006 (REACH) -
confirmare că produsul va fi nu mai mic
de 80% din termenul total de valabilitate a
acestuia -confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru fiecare lot
la fiecare tranşă Destinaţie: pentru
producerea preparatelor biomedicale din
sînge . Proprietăţi: pulbere de culoare
albă, chimic curată. Formula chimică –
C6H12O6 x H2O Forma de ambalare:
ermetic închis în vas de sticlă întunecat
sau de plastic, cu etichetă pe ambalaj,pe
care este necesar de a fi indicată
denumirea reactivului,formula
chimică,data de pregătire, valabilitatea şi
condiţiile de păstrare *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

52 Clorura de calciu
52.1 33000000-0 Clorura de calciu Kilogram 1.00 Certificare: - Fișa tehnică de securitate

conform Regulamentului CE nr.1907 din
18 decembrie 2006 (REACH) -
confirmare că produsul va fi nu mai mic
de 80% din termenul total de valabilitate a
acestuia -confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru fiecare lot
la fiecare tranşă Destinaţie: pentru
producerea serului standard
izohemoglutinant 0AB. Proprietăţi: soluţie
cristalică, higroscopic. Formula chimică –
Ca Cl2 Forma de ambalare: ermetic închis
în vas de sticlă sau de plastic, cu etichetă
pe ambalaj, pe care este necesar de a fi
indicată denumirea reactivului, formula
chimică,data de pregătire, valabilitatea şi
condiţiile de păstrare. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

53 Acid carbolic (Fenol)



53.1 33000000-0 Acid carbolic (Fenol) Gram 250.00 Certificare: - Fișa tehnică de securitate
conform Regulamentului CE nr.1907 din
18 decembrie 2006 (REACH) -
confirmare că produsul va fi nu mai mic
de 80% din termenul total de valabilitate a
acestuia -confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru fiecare lot
la fiecare tranşă Destinaţie: pregătirea
soluţiei pentru colorarea frotiului după
metoda Gramm și la pregătirea
trombochinazei în procesul de producere a
trombinei. Proprietăţi: Cristale incolore
uşor solubile în apă, alcool, eter si
cloroform, chimic curat. Formula chimică
– C6H5OH Concentraţia: 98%. Forma de
ambalare: ermetic închis, în vas sticlă sau
plastic întunecat, cu eticheta pe ambalaj,
pe care este necesar de a fi indicată
denumirea reactivului, formula chimică,
data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile
de păstrare. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

54 Fenolftaleină
54.1 33000000-0 Fenolftaleină Kilogram 0.02 Certificare: - Fișa tehnică de securitate

conform Regulamentului CE nr.1907 din
18 decembrie 2006 (REACH) -
confirmare că produsul va fi nu mai mic
de 80% din termenul total de valabilitate a
acestuia -confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru fiecare lot
la fiecare tranşă Destinaţie: pentru
determinarea examinărilor fizico-chimice
a apei purificată/ultrapurificată și
controlul prelucrării dopurilor. Proprietăţi:
Cristale albe sau slab galbue, fără miros,
puţin solubil în apă, solubil în alcool.
Formula chimică – C20H14O4 Forma de
ambalare: ermetic închis, în vas de sticlă
întunecat sau de plastic, cu eticheta pe
ambalaj, pe care este necesar de a fi
indicată denumirea reactivului, formula
chimică, data de pregătire, valabilitatea şi
condiţiile de păstrare. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

55 Colorant Bromfenol albastru



55.1 33000000-0 Colorant Bromfenol albastru Kilogram 0.02 Certificare: - Fișa tehnică de securitate
conform Regulamentului CE nr.1907 din
18 decembrie 2006 (REACH) -
confirmare că produsul va fi nu mai mic
de 80% din termenul total de valabilitate a
acestuia -confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru fiecare lot
la fiecare tranşă Destinaţie: pentru
determinarea fracţiei imunoglobulinice.
Proprietăţi: Pulbere cristalic de culoare
roz-galben, solubilă în alcool şi soluţie
bazică, insolubil de apă, chimic curat.
Formula chimică –C19H10Br4O5S Forma
de ambalare: ermetic închis, în vas sticlă
sau plastic întunecat, cu eticheta pe
ambalaj, pe care este necesar de a fi
indicată denumirea reactivului, formula
chimică, data de pregătire, valabilitatea şi
condiţiile de păstrare. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

56 Potasiu permanganat, 0,1N
56.1 33000000-0 Potasiu permanganat, 0,1N Bucată 10.00 Certificare: - Fișa tehnică de securitate

conform Regulamentului CE nr.1907 din
18 decembrie 2006 (REACH) -
confirmare că produsul va fi nu mai mic
de 80% din termenul total de valabilitate a
acestuia -confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru fiecare lot
la fiecare tranşă Destinaţie: pentru
determinarea examinărilor fizico-chimice
a apei purificată/ultrapurificată.
Proprietăţi: Cristale intunecate de culoare
roşu violet, solubil în apă, chimic curat.
Formula chimică – KMnO4 Concentraţie:
0,1N Tip -fixonal Forma de ambalare:
ermetic închis, în vas de sticlă, cu eticheta
pe ambalaj, pe care este necesar de a fi
indicată denumirea reactivului, formula
chimică, data de pregătire, valabilitatea şi
condiţiile de păstrare. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

57 Oxalat de amoniu



57.1 33000000-0 Oxalat de amoniu Gram 100.00 Certificare: - Fișa tehnică de securitate
conform Regulamentului CE nr.1907 din
18 decembrie 2006 (REACH) -
confirmare că produsul va fi nu mai mic
de 80% din termenul total de valabilitate a
acestuia -confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru fiecare lot
la fiecare tranşă Destinaţie: pentru
determinarea examinărilor fizico-chimice
a apei purificată/ultrapurificată.
Proprietăţi: Cristale incolore, solubil în
apă. Formula chimică – (СOONH4)2 x
H2O Forma de ambalare: ermetic închis,
în vas de sticlă întunecat cu eticheta pe
ambalaj, pe care este necesar de a fi
indicată denumirea reactivului, formula
chimică, data de pregătire, valabilitatea şi
condiţiile de păstrare. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

58 Clorură de amoniu
58.1 33000000-0 Clorură de amoniu Gram 50.00 Certificare: - Fișa tehnică de securitate

conform Regulamentului CE nr.1907 din
18 decembrie 2006 (REACH) -
confirmare că produsul va fi nu mai mic
de 80% din termenul total de valabilitate a
acestuia -confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru fiecare lot
la fiecare tranşă Destinaţie: pentru
determinarea examinărilor fizico-chimice
a apei purificată/ultrapurificată.
Proprietăţi: Cristale incolore uşor solubile
în apă. Formula chimică – NH4Cl
Concentraţia: nu mai puţin 98,5% Forma
de ambalare: ermetic închis, în vas
sticlăcu eticheta pe ambalaj, pe care este
necesar de a fi indicată denumirea
reactivului, formula chimică, data de
pregătire, valabilitatea şi condiţiile de
păstrare. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

59 Carbonat de calciu



59.1 33000000-0 Carbonat de calciu Gram 100.00 Certificare: - Fișa tehnică de securitate
conform Regulamentului CE nr.1907 din
18 decembrie 2006 (REACH) -
confirmare că produsul va fi nu mai mic
de 80% din termenul total de valabilitate a
acestuia -confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru fiecare lot
la fiecare tranşă Destinaţie: pentru
determinarea examinărilor fizico-chimice
a apei purificată/ultrapurificată.
Proprietăţi: Pulbere de culoare albă,
solubil în apă, fără miros, chimic curat.
Formula chimică – CaCO3 Forma de
ambalare: ermetic închis, în vas sticlă sau
plastic întunecat, cu eticheta pe ambalaj,
pe care este necesar de a fi indicată
denumirea reactivului, formula chimică,
data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile
de păstrare. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

60 Clorură de cobalt
60.1 33000000-0 Clorură de cobalt Gram 100.00 Certificare: - Fișa tehnică de securitate

conform Regulamentului CE nr.1907 din
18 decembrie 2006 (REACH) -
confirmare că produsul va fi nu mai mic
de 80% din termenul total de valabilitate a
acestuia -confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru fiecare lot
la fiecare tranşă Destinaţie: pentru
controlul colorației preparatului
biomedical Glunat. Proprietăţi: Cristale de
culoare roşie sau roşie-violet, uşor solubil
în apă şi alcool. Formula chimică – CоCl2
x 6H2O Forma de ambalare: ermetic
închis, în vas sticlă sau plastic întunecat,
cu eticheta pe ambalaj, pe care este
necesar de a fi indicată denumirea
reactivului, formula chimică, data de
pregătire, valabilitatea şi condiţiile de
păstrare. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

61 Clorură de bariu



61.1 33000000-0 Clorură de bariu Gram 50.00 Certificare: - Fișa tehnică de securitate
conform Regulamentului CE nr.1907 din
18 decembrie 2006 (REACH) -
confirmare că produsul va fi nu mai mic
de 80% din termenul total de valabilitate a
acestuia -confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru fiecare lot
la fiecare tranşă Destinaţie: pentru
determinarea examinărilor fizico-chimice
a apei purificată/ultrapurificată.
Proprietăţi: Cristale incolore uşor solubile
în apă. Formula chimică – Ba Cl2x 2H2O
Forma de ambalare: ermetic închis, în vas
sticlă sau plastic întunecat, cu eticheta pe
ambalaj, pe care este necesar de a fi
indicată denumirea reactivului, formula
chimică, data de pregătire, valabilitatea şi
condiţiile de păstrare. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

62 Geloză nutritivă
62.1 33000000-0 Geloză nutritivă Kilogram 2.00 Certificare: - certificat de conformitate

(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; -prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmare că produsul va fi
nu mai mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia -confirmarea
prezentării certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie:
pentru controlul sterilităţii aerului.
Proprietăţi: Pulbere pal –galbue, solubilă
în apă. Forma de ambalare: ermetic închis,
în vas de sticlă sau plastic, cu eticheta pe
ambalaj, pe care este necesar de a fi
indicată denumirea reactivului, formula
chimică, data de pregătire, valabilitatea şi
condiţiile de păstrare, condiţii de păstrare).
Datele de identitate expuse pe cutie vor
coincide în mod obligator cu cele de pe
etichetele fiecărei componente a setului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

63 Stripuri pentru testări biochime
compatibile cu analizator Respons 910



63.1 33000000-0 Stripuri pentru testări biochime compatibile
cu analizator Respons 910

Bucată 1280.00 Certificare: - certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM. -
confirmare că produsul va fi nu mai mic
de 80% din termenul total de valabilitate a
acestuia; -confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru fiecare lot
la fiecare tranşă Destinaţie: pentru
expunerea serului în examinarea
biochimică în sîngele donat de donatori.
Proprietăţi: din plastic, cu 15 godeuri,
compatibil cu analizatorul Respons 910.
Forma de ambalare: livrate în ambalaj,
marcat şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria, termenii de
valabilitate, condiţii de păstrare).
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

64 Calibrator pentru examinări biochimice
64.1 33000000-0 Calibrator pentru examinări biochimice Bucată 5.00 Certificare: - certificat de conformitate

(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM. -
confirmarea precum la livrare termenul de
valabilitate a produsului va fi nu mai mic
de 80% din termenul total de valabilitate a
acestuia - confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru fiecare lot
la fiecare tranşă; - confirmarea efectuării
programării mersului reacţiilor de testare
şi examinare de laborator la echipamentul
existent în Centrele de Transfuzie a
Sîngelui. Destinaţie: pentru calibrarea
utilajului biochimic Proprietăţi: pentru
validarea rezultatelor examinărilor
biochimic la analizatorul RESPONS -
910; Forma de ambalare: Flacoane, livrate
în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor de
identitate (denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate expuse pe
cutie vor coincide în mod obligator cu cele
de pe etichetele fiecărei componente a
setului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

65 Reagent Albumina



65.1 33000000-0 Reagent Albumina Set 2.00 Certificare: - Certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru aprecierea albuminei în
sîngele uman. Proprietăţi: Metoda de
determinare – fotometrică, determinare
cinetică; Tipul reagentului - Lichid stabil
gata pentru folosire, monoreagent cu
prezenţa standardului la set; Material
pentru investigaţii - Ser/plasmă umană,
plasma EDTA; Limita minimă de detecţie
pentru set – pînă la 2.0g/l, inclusiv; Forma
de ambalare: Flacoane cu volumul de
125ml, 250 ml, livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de producător
cu menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria, termenii de
valabilitate, condiţii de păstrare). Datele
de identitate expuse pe cutie vor coincide
în mod obligator cu cele de pe eticheta
flaconului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

66 Reagent Bilirubină



66.1 33000000-0 Reagent Bilirubină Set 3.00 Certificare: - certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru aprecierea indicilor
biochimici în sîngele uman. Proprietăţi:
Metoda de determinare – fotometrică
Indraşec Tipul reagentului - Lichid stabil
gata pentru folosire, bireagent cu prezenţa
standardului la set; Material pentru
investigaţii - ser/plasmă umană, plasma
EDTA; Limita minimă de detecţie pentru
set – bilirubina totală pînă la 1,3 mmol/l,
inclusiv, bilirubina directă pînă la 1,8
mmol/l, inclusiv; Capacitate de
deeterminare a indicelui bilirubinei totală
şi directă. Forma de ambalare: Flacoane
cu volumul de 125 ml, livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de producător
cu menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria, termenii de
valabilitate, condiţii de păstrare). Datele
de identitate expuse pe cutie vor coincide
în mod obligator cu cele de pe etichetele
fiecărei componente a setului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

67 Reagent Proteina totală



67.1 33000000-0 Reagent Proteina totală Set 2.00 Certificare: - certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru aprecierea proteinei în
sîngele uman Proprietăţi: Metoda de
determinare – fotometrică cu biuret,
determinare cinetică; Tipul reagentului -
Lichid stabil gata pentru folosire,
monoreagent cu prezenţa standardului la
set; Material pentru investigaţii -
ser/plasmă umană, plasma pe EDTA;
Limita minimă de detecţie pentru set –
pînă la 5g/l, inclusiv; Forma de ambalare:
Flacoane cu volumul de 125ml, 250 ml,
livrate în ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător cu menţionarea
datelor de identitate (denumire, număr lot,
seria, termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate expuse pe
cutie vor coincide în mod obligator cu cele
de pe etichetele fiecărei componente a
setului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

68 Test Proba cu Timol



68.1 33000000-0 Test Proba cu Timol Set 3.00 Certificare: - certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru aprecierea indicilor
biochimici în sîngele uman. Proprietăţi:
Metoda de determinare – fotometrică
fermentativă Tipul reagentului - Lichid
necesită etapă de pregătire Material pentru
investigaţii - ser/plasmă umană, plasma
EDTA. Forma de ambalare: Flacoane cu
volumul de 11 ml, livrate în ambalaj,
marcat şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria, termenii de
valabilitate, condiţii de păstrare). Datele
de identitate expuse pe cutie vor coincide
în mod obligator cu cele de pe etichetele
fiecărei componente a setului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

69 Reagent Glucoza



69.1 33000000-0 Reagent Glucoza Set 1.00 Certificare: - certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru aprecierea glucozei în
sîngele uman Proprietăţi: Metoda de
determinare – fotometrică cu GOD-PAP,
determinare cinetică; Tipul reagentului -
Lichid stabil gata pentru folosire,
monoreagent cu prezenţa standardului la
set; Material pentru investigaţii -
ser/plasmă umană, plasma pe EDTA;
Limita minimă de detecţie pentru set –
pînă la 0,1mmol/l, inclusiv; Forma de
ambalare: Flacoane cu volumul de 125ml,
250 ml, livrate în ambalaj securizat,
marcat şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria, termenii de
valabilitate, condiţii de păstrare). Datele
de identitate expuse pe cutie vor coincide
în mod obligator cu cele de pe eticheta
flaconului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

70 Test Combina 3



70.1 33000000-0 Test Combina 3 Bucată 100.00 Certificare: - certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia
Destinaţia: pentru examinarea
parametrilor Ph, proteina, glucoza urinei.
Proprietăţi: test cu prezenţa indicatorilor
coloraţi pentru fiecare parametru în parte.
Material pentru investigaţii: urina Forma
de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi
etichetat de producător cu menţionarea
datelor de identitate (denumire, număr lot,
seria, termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

71 Material de control, nivel înalt, 1,5 ml



71.1 33000000-0 Material de control, nivel înalt, 1,5 ml Set 12.00 Certificare: - certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru evaluarea rezultatului
examinării realizate. Proprietăţi:
compatibil cu analizatorul hematologic
automat KX-21N, producător compania
SYSMEX sau echivalentul acestuia.
Forma de ambalare: flacon 1,5ml, 2,5ml,
4,5ml livrate în ambalaj securizat, marcat
şi etichetat de producător cu menţionarea
datelor de identitate (denumire, număr lot,
seria, termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate expuse pe
cutie vor coincide în mod obligator cu cele
de pe eticheta flaconului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

72 Material de control, de nivel scăzut, 1,5
ml



72.1 33000000-0 Material de control, de nivel scăzut, 1,5 ml Set 12.00 Certificare: - certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru evaluarea rezultatului
examinării realizate. Proprietăţi:
compatibil cu analizatorul hematologic
automat KX-21N, producător compania
SYSMEX sau echivalentul acestuia.
Forma de ambalare: flacon 1,5ml, 2,5ml,
4,5ml livrate în ambalaj securizat, marcat
şi etichetat de producător cu menţionarea
datelor de identitate (denumire, număr lot,
seria, termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate expuse pe
cutie vor coincide în mod obligator cu cele
de pe eticheta flaconului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

73 Material de control, nivel normal, 1,5 ml



73.1 33000000-0 Material de control, nivel normal, 1,5 ml Set 12.00 Certificare: - certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru evaluarea rezultatului
examinării realizate. Proprietăţi:
compatibil cu analizatorul hematologic
automat KX-21N, producător compania
SYSMEX sau echivalentul acestuia.
Forma de ambalare: flacon 1,5ml, 2,5ml,
4,5ml livrate în ambalaj securizat, marcat
şi etichetat de producător cu menţionarea
datelor de identitate (denumire, număr lot,
seria, termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate expuse pe
cutie vor coincide în mod obligator cu cele
de pe eticheta flaconului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

74 Reagent pentru lizarea eritrocitelor în
scopul enumerării leucocitelor şi
hemoglobinei



74.1 33000000-0 Reagent pentru lizarea eritrocitelor în
scopul enumerării leucocitelor şi
hemoglobinei

Set 4.00 Certificare: - certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: lizarea eritrocitelor în scopul
enumerarii leucocitelor şi hemoglobinei.
Proprietăţi: compatibil cu analizatorul
hematologic KX-21N, producător
compania SYSMEX. Forma de ambalare:
set din 3 flacoane a cîte 500 ml fiecare,
livrate în ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător cu menţionarea
datelor de identitate (denumire, număr lot,
seria, termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate expuse pe
cutie vor coincide în mod obligator cu cele
de pe eticheta flaconului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

75 Detergent pentru îndepărtarea resturilor
de lizant, reziduri celulare, proteine



75.1 33000000-0 Detergent pentru îndepărtarea resturilor de
lizant, reziduri celulare, proteine

Bucată 10.00 Certificare: - certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: curăţirea sistemului hidraulic
al analizatorului. Proprietăţi: compatibil
cu analizatorul hematologic automat KX-
21N, producător compania SYSMEX, sau
echivalentul acestora. Forma de ambalare:
flacon 50 ml, livrate în ambalaj securizat,
marcat şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria, termenii de
valabilitate, condiţii de păstrare). Datele
de identitate expuse pe cutie vor coincide
în mod obligator cu cele de pe eticheta
flaconului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

76 Reagent pentru diluarea tuturor
fracţiilor celulare



76.1 33000000-0 Reagent pentru diluarea tuturor fracţiilor
celulare

Bucată 16.00 Certificare: - certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru pregătirea sistemului
hidraulic al analizatorului. Proprietăţi:
compatibil cu analizatorul hematologic
automat KX-21N, producător compania
SYSMEX, sau echivalentul acestora.
Forma de ambalare: recipient 20 lit, livrate
în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor de
identitate (denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate expuse pe
cutie vor coincide în mod obligator cu cele
de pe eticheta flaconului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

77 Set pentru determinarea fibrinogenului



77.1 33000000-0 Set pentru determinarea fibrinogenului Set 36.00 Certificare: - certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru determinarea factorilor
de coagulare Proprietăţi: Metoda de
determinare – fotocolorimetrică; Forma de
ambalare: Conţinutul setului: -trombin
leofilizat- 1 fl -concentrat bufera
amidozolovogo (5ml)-1fl -plasma de
control testată după fibrinogen -1fl
Prezenţa obligatorie a materialului de
control normal şi pathologic. Livrate în
ambalaj securizat, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor de
identitate (denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate expuse pe
cutie vor coincide în mod obligator cu cele
de pe etichetele fiecărei componente a
setului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

78 Set de reagenţi pentru determinarea
activităţiilor factorului VIII la
componentele sanguine



78.1 33000000-0 Set de reagenţi pentru determinarea
activităţiilor factorului VIII la
componentele sanguine

Set 16.00 Certificare: - certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru determinarea activităţii
factorului VIII în ser/plasma umană de
donator şi preparate sanguine; Proprietăţi:
Setul va conţine obligatoriu toate
componentele necesare pentru
determinarea activităţii factorului VIII în
ser/plasma umană de donator şi preparate
sanguine. Activitatea Factorului VIII în
plasma de calibrare – inclusiv 80 % şi mai
mare; Coeficient de variaţie a rezultatului
de apreciere a factorului VIII – nu mai
mare 10%; Variaţia indicelui de activitate
a factorului VIII faţă de indicatorul
constatat în testare – nu mai mare 10%;
Forma de ambalare: livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de producător
cu menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria, termenii de
valabilitate, condiţii de păstrare). Datele
de identitate expuse pe cutie vor coincide
în mod obligator cu cele de pe etichetele
fiecărei componente a setului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

79 Plasmă de control cu nivel normal a
sistemului de hemostază, obligator a
activităţii factorului VIII.



79.1 33000000-0 Plasmă de control cu nivel normal a
sistemului de hemostază, obligator a
activităţii factorului VIII.

Set 24.00 Certificare: - certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru controlul calităţii la
determinarea activităţii factorului VIII în
ser/plasmă umană de donator şi preparate
sanguine. Proprietăţi: plasmă stabilizată şi
liofilizată; Forma de ambalare: livrate în
ambalaj securizat, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor de
identitate (denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate expuse pe
cutie vor coincide în mod obligator cu cele
de pe eticheta flaconului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

80 Plasmă de control pentru nivel
pathologic scăzut al activităţii factorului
VIII



80.1 33000000-0 Plasmă de control pentru nivel pathologic
scăzut al activităţii factorului VIII

Bucată 4.00 Certificare: - certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru controlul calităţii la
determinarea activităţii factorului VIII în
ser/plasmă umană de donator şi preparate
sanguine. Proprietăţi: plasmă stabilizată şi
liofilizată, Activitatea Factorului VIII în
plasma – inclusiv 10-40% şi mai mare;
Coeficient de variaţie a rezultatului de
apreciere a factorului VIII – nu mai mare
10%; Variaţia indicelui de activitate a
factorului VIII faţă de indicatorul
constatat în testare – nu mai mare 10%;
Forma de ambalare: flacoane, livrate în
ambalaj securizat, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor de
identitate (denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate expuse pe
cutie vor coincide în mod obligator cu cele
de pe eticheta flaconului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

81 Plasmă de control pentru nivel
pathologic înalt al activităţii factorului
VIII



81.1 33000000-0 Plasmă de control pentru nivel pathologic
înalt al activităţii factorului VIII

Bucată 4.00 Certificare: - certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru controlul calităţii la
determinarea activităţii factorului VIII în
ser/plasmă umană de donator şi preparate
sanguine. Proprietăţi: plasmă stabilizată şi
liofilizată, Activitatea Factorului VIII în
plasma – inclusiv 200% şi mai mare;
Coeficient de variaţie a rezultatului de
apreciere a factorului VIII – nu mai mare
10%; Variaţia indicelui de activitate a
factorului VIII faţă de indicatorul
constatat în testare – nu mai mare 10%;
Forma de ambalare: flacoane, livrate în
ambalaj securizat, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor de
identitate (denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate expuse pe
cutie vor coincide în mod obligator cu cele
de pe eticheta flaconului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

82 Set pentru electroforeză



82.1 33000000-0 Set pentru electroforeză Set 1.00 Certificare: - certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru aprecierea fracţiei
proteice prin metoda electroforeză în
preparate biomedicale din sînge.
Proprietăţi: Metoda de determinare –
electroforeză; Conţinutul setului: -Bufer
SPE –3 fl (3x100 ml bufer concentrat), -
Colorant concentrat - 1 fl (1x100ml) -
Hîrtie de filtru 2 x 10 buc -Aplicator 2x10
buc -Peliculă cu agarogeloza 10 buc
pentru 10 examinări/gel. Forma de
ambalare: Flacoane, livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de producător
cu menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria, termenii de
valabilitate, condiţii de păstrare). Datele
de identitate expuse pe cutie vor coincide
în mod obligator cu cele de pe etichetele
fiecărei componente a setului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

83 Set pentru determinarea glucozei



83.1 33000000-0 Set pentru determinarea glucozei Set 1.00 Certificare: - certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru determinarea glucozei
în preparatele biomedicale din sînge
Glunat. Proprietăţi: Metoda de
determinare – fotocolorimetrică;
Conţinutul setului: -Reagent N1, 5fl x
80ml=400ml -Reagent N2, 1fl x 100ml -
Glucoza Standard100mg/dl, 1fl x 5ml
Forma de ambalare: Flacoane, livrate în
ambalaj securizat, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor de
identitate (denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate expuse pe
cutie vor coincide în mod obligator cu cele
de pe etichetele fiecărei componente a
setului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

84 Standard la examinări biochimice



84.1 33000000-0 Standard la examinări biochimice Bucată 6.00 Certificare: - certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru calibrarea utilajului
biochimic Proprietăţi: pentru validarea
rezultatelor examinărilor biochimic Forma
de ambalare: Flacoane, livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de producător
cu menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria, termenii de
valabilitate, condiţii de păstrare). Datele
de identitate expuse pe cutie vor coincide
în mod obligator cu cele de pe etichetele
fiecărei componente a setului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

85 Material de control normal la examinări
biochimice



85.1 33000000-0 Material de control normal la examinări
biochimice

Bucată 17.00 Certificare: - certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru controlul calităţii
reagenţilor biochimici în sîngele donat de
donatori. Proprietăţi: pentru validarea
activităţii reagentului biochimic aplicat
prin metoda fotometrică - cinetică; Forma
de ambalare: Flacoane, livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de producător
cu menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria, termenii de
valabilitate, condiţii de păstrare). Datele
de identitate expuse pe cutie vor coincide
în mod obligator cu cele de pe eticheta
flaconului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

86 Material de control patologic la
examinări biochimice



86.1 33000000-0 Material de control patologic la examinări
biochimice

Bucată 17.00 Certificare: - Certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru controlul calităţii
reagenţilor biochimici în sîngele donat de
donatori. Proprietăţi: pentru validarea
activităţii reagentului biochimic aplicat
prin metoda fermentativă fotometrică –
cinetică. Forma de ambalare: Flacoane,
livrate în ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător cu menţionarea
datelor de identitate (denumire, număr lot,
seria, termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate expuse pe
cutie vor coincide în mod obligator cu cele
de pe eticheta flaconului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

87 Toxin stafilococic



87.1 33000000-0 Toxin stafilococic Mililitru 25.00 Certificare: - Certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru determinarea nivelului
de anticorpi specifici (anti alfa-
stafilolizin) în ser/plasma umană de
donator şi preparate sanguine specifice;
Proprietăţi: Lichid transparent de culoare
galbenă, fără incluziuni mecanice și
acţiune hemolitică la eritrocitele de iepure,
test în vitro; Limita acţiunii hemolitice de
la 0,1 ml pînă la 0,2 ml; Forma de
ambalare: Fiole a cîte 25ml, 30ml şi 35
ml, plasate în container metallic, livrate în
ambalaj securizat, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor de
identitate (denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate expuse pe
cutie vor coincide în mod obligator cu cele
de pe eticheta flaconului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

88 Standard alfastafilalizin



88.1 33000000-0 Standard alfastafilalizin Mililitru 10.00 Certificare: - certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: standard pentru controlul
limitei acţiunii hemolitice a toxinei
stafilococice; Proprietăţi: soluţie incoloră,
fără incluziuni mecanice cu o activitate de
cel puţin 22 UI/ml, Forma de ambalare:
flacoane a cîte 10 ml, livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de producător
cu menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria, termenii de
valabilitate, condiţii de păstrare). Datele
de identitate expuse pe cutie vor coincide
în mod obligator cu cele de pe eticheta
flaconului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

89 Reagenţi pentru calibrarea IQ5



89.1 33000000-0 Reagenţi pentru calibrarea IQ5 Set 1.00 Certificare: - certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: set de coloranţi pentru
calibrare Proprietăţi: compatibil cu
amplificatorul IQ5,să conţină factorul
extern şi coloranţi purificaţi: FAM, JOE,
TET, HEX, Cy3,Cy5, TAMRA, ROX
Forma de ambalare: livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de producător
cu menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria, termenii de
valabilitate, condiţii de păstrare). Datele
de identitate expuse pe cutie vor coincide
în mod obligator cu cele de pe etichetele
fiecărei componente a setului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

90 Indicator chimic, tip I



90.1 33000000-0 Indicator chimic, tip I Set 3.00 Certificare: - certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
Destinaţie: pentru controlul sterilizării cu
aburi. Proprietăţi: indicator chimic de
unică folosinţă, din hîrtie cu strat
termoindicator, adeziv, în exterior - T°C
de topire 132° ±2, 1,8 – 2,0 atmosfere.
Forma de ambalare: livrate în ambalaj,
marcat şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria, termenii de
valabilitate, condiţii de păstrare) cu
prezenţa notificării “DE UZ UNIC”.
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

91 Indicator chimic, tip II



91.1 33000000-0 Indicator chimic, tip II Set 2.00 Certificare: - certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
Destinaţie: pentru controlul sterilizării cu
aburi. Proprietăţi: indicator chimic de
unică folosinţă, din hîrtie cu strat
termoindicator, în interior T°de topire
132° ±2 şi 1,8 – 2,0 atmosfere. Forma de
ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi
etichetat de producător cu menţionarea
datelor de identitate (denumire, număr lot,
seria, termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare) cu prezenţa notificării “DE UZ
UNIC”. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

92 Indicator chimic, tip III
92.1 33000000-0 Indicator chimic, tip III Set 1.00 Certificare: - certificat de conformitate

(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
Proprietăţi: indicator chimic de unică
folosinţă, din hîrtie cu strat
termoindicator, adeziv, T°de topire 120° C
±2 şi 1,1 - 1,2 atmosfere. Forma de
ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi
etichetat de producător cu menţionarea
datelor de identitate (denumire, număr lot,
seria, termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare) cu prezenţa notificării “DE UZ
UNIC”. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

93 Indicator chimic, tip V



93.1 33000000-0 Indicator chimic, tip V Set 1.00 Certificare: - certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
Destinaţie: pentru controlul sterilizării cu
aer uscat, în dulapurile de sterilizare.
Proprietăţi: indicator chimic de unică
folosinţă, din hîrtie cu strat
termoindicator, adeziv, T°de topire 180° -
200 ºC Forma de ambalare: livrate în
ambalaj, marcat şi etichetat de producător
cu menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria, termenii de
valabilitate, condiţii de păstrare) cu
prezenţa notificării “DE UZ UNIC”.
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

94 Ace getabile pentru seringi
94.1 33000000-0 Ace getabile pentru seringi Bucată 4000.00 Certificare: -certificat de conformitate

(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; Destinaţie:
pentru venepuncţie. Proprietăţi: sterile,
apirogene, de uz unic; Dimensiuni-
21Gx11/2 0,8x40 Forma de ambalare:
fiecare unitate ambalată separat; livrate în
ambalaj securizat,marcate şi etichetate de
producător cu menţionarea datelor de
identitate cu inscripţiile informative
privind denumirea produsului, lot/serie,
termenii de valabilitate condiţii de
păstrare,menţiunile “STERIL”, “DE UZ
UNIC”. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

95 Emplastru bactericid



95.1 33000000-0 Emplastru bactericid Bucată 500.00 Certificare: - certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
Destinaţia: Pentru tratamentul liziunilor
mici ale pielii în caz de accdent la locul de
muncă Proprietăţi : bactericid pe bază de
peliculă Dimisiuni: 2,5x7,2 cm Forma de
ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi
etichetat de producător cu menţionarea
datelor de identitate (denumire, număr lot,
seria, termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare) *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

96 Tulpini de referință Staphylococcus
aureus

96.1 33000000-0 Tulpini de referință Staphylococcus aureus Bucată 1.00 Certificare: - Certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
Destinaţie: pentru controlul calității
proprietăților mediilor nutritive
Proprietăţi: cultură leofilizate Forma de
ambalare: livrate în ambalaj, fiecare
tulpină ambalată separat în eprubete din
sticlă, marcat şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria, termenii de
valabilitate, condiţii de păstrare).
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

97 Tulpini de referință pentru Esherichia
Coli



97.1 33000000-0 Tulpini de referință pentru Esherichia Coli Bucată 1.00 Certificare: - certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru controlul calității
proprietăților mediilor nutritive
Proprietăţi: cultură leofilizate Forma de
ambalare: livrate în ambalaj, fiecare
tulpină ambalată separat în eprubete din
sticlă, marcat şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria, termenii de
valabilitate, condiţii de păstrare).
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

98 Tulpini de referință pentru Pseudomonas
aerogenosa



98.1 33000000-0 Tulpini de referință pentru Pseudomonas
aerogenosa

Bucată 1.00 Certificare: - certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru controlul calității
proprietăților mediilor nutritive
Proprietăţi: cultură leofilizate Forma de
ambalare: livrate în ambalaj, fiecare
tulpină ambalată separat în eprubete din
sticlă, marcat şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria, termenii de
valabilitate, condiţii de păstrare).
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

99 Tulpini de referință pentru Candida
albicans



99.1 33000000-0 Tulpini de referință pentru Candida albicans Bucată 1.00 Certificare: - certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru controlul calității
proprietăților mediilor nutritive
Proprietăţi: cultură leofilizate Forma de
ambalare: livrate în ambalaj, fiecare
tulpină ambalată separat în eprubete din
sticlă, marcat şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria, termenii de
valabilitate, condiţii de păstrare).
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

100 Tulpini de referință pentru Bacillus
subtilis



100.1 33000000-0 Tulpini de referință pentru Bacillus subtilis Bucată 1.00 Certificare: - Certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru controlul calității
proprietăților mediilor nutritive
Proprietăţi: cultură leofilizate Forma de
ambalare: livrate în ambalaj, fiecare
tulpină ambalată separat în eprubete din
sticlă, marcat şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria, termenii de
valabilitate, condiţii de păstrare).
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

101 Stripuri B. Stearothermophilus



101.1 33000000-0 Stripuri B. Stearothermophilus Bucată 1500.00 Certificare: - certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Proprietăţi: indicator-biologic, din hîrtie
sub formă de benzi. Temperatură de
sterelizare: plus,121°C, 132°C, 180°C.
Forma de ambalare: livrate în ambalaj,
marcat şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria, termenii de
valabilitate, condiţii de păstrare)
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

102 Standard turbiditate Mc Farland1UN



102.1 33000000-0 Standard turbiditate Mc Farland1UN Bucată 1.00 Certificare: - certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru controlul proprietăţilor
de creştere a mediilor nutritive.
Proprietăţi: corectare turbiditate suspenzii
bacteriane 1UN; Forma de ambalare:
livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor de
identitate (denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

103 Vaccină antihemoragică



103.1 33000000-0 Vaccină antihemoragică Bucată 200.00 Certificare: - certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Proprietăți: în formă de suspenzie de
culoare sur – cenușiu, cu sediment
Unitatea de măsură: doze Forma de
ambalare: flacon a căte 5 doze sau 25
doze, marcat şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria, termenii de
valabilitate, condiţii de păstrare)
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

104 Vaccină antimixomatoză
104.1 33000000-0 Vaccină antimixomatoză Bucată 200.00 Certificare: - certificat de conformitate

(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
Proprietăți: cultură vie usată, în formă
liofilizată. Unitatea de măsură: doze
Forma de ambalare: fiole a căte 10
doze,15 doze, 20 doze, marcat şi etichetat
de producător cu menţionarea datelor de
identitate (denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare) *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.



105 Set de reagenţi pentru detectia calitativa
a ARN HCV, ARN HIV-1 grup M și O,
ARN HIV-2 si ADN HBV în plasma
umana

105.1 33000000-0 Set de reagenţi pentru detectia calitativa a
ARN HCV, ARN HIV-1 grup M și O, ARN
HIV-2 si ADN HBV în plasma umana

Bucată 12000.00 Certificare: - Certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru examinarea sîngelui de
donator la marcheri infecţii
hemotransmisibile. Proprietăţi: a) test
calitativ multiplex pentru detectia ARN
HIV, ARN HCV si ADN HBV b)conține
control intern pentru monitorizarea
performantei; c)metoda - Multiplex
RealTime PCR; d)posedă enzima
AmpErase care reduce potentialul
contaminarii; e)specimentul biologic: ser
sanguin, plasma pe EDTA-K3, CPD,
CPDA-1sau CP2D; d)compatibil cu cobas
s201; Specificitate analitica: absenta
interferentei cu microorganismele sau
maladii intercurente; Specificitate clinica:
99,98%, inclusiv pentru pooluri (probe
comasate) din cel puțin 6 probe de sânge
supus testării; Specificitatea diagnostică a
paramerilor va corespunde:
a)caracteristicelor comune pentru
variaţiile genetice a virusului HIV
cunoscute în lume, inclusiv şi pentru
regiunea Europei de Est;
b)caracteristicelor comune pentru
variaţiile genetice a virusului HCV
cunoscute în lume – tip 1,2,3,4,5,6,
inclusiv şi pentru regiunea Europei de Est;
c)caracteristicelor comune pentru
variaţiile genetice a virusului HBV
cunoscute în lume – tip A,B,C,D,E,F,G,H
inclusiv şi pentru regiunea Europei de Est;
Setul va include obligatoriu toate
componentele necesare pentru realizarea
reacţiei de testare si control, în cantităţi
suficiente numărului indicat de examinări,
conform instrucţiunii de utilizare a
produsului. Forma de ambalare: set din 96
teste, livrat în ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător cu menţionarea
datelor de identitate (denumire, număr
lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii
de păstrare). Datele de identitate expuse
pe cutie vor coincide în mod obligator cu
cele de pe etichetele fiecărei componente
a setului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente



tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

106 Set de control pentru RT PCR
106.1 33000000-0 Set de control pentru RT PCR Set 82.00 Certificare: - Certificat de conformitate

(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: monitorizarea acuratetii
testului Multiplex RealTime PCR;
Proprietăţi: a) compatibil cu cobas s201;
b) ser de control, pe baza serului sangelui
uman; c) include control pozitiv pentru:
c1) HIV-1M; c2) HIV-1O; c3) HIV-2; c4)
HVB; c5) HVC; d) d) include control
negativ. Forma de ambalare: set din 6
unitati a cate 4 tipuri de controale: 1
negativ si 3 pozitive, livrat în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de producător
cu menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot/serie, termenii de
valabilitate, condiţii de păstrare). Datele
de identitate expuse pe cutie vor coincide
în mod obligator cu cele de pe etichetele
fiecărei componente a setului *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

107 Solutie pentru spalarea sistemului
automat PCR



107.1 33000000-0 Solutie pentru spalarea sistemului automat
PCR

Set 125.00 Certificare: - Certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: spalarea sistemului automat
RealTime PCR; Proprietăţi: a) compatibil
cu cobas s201; b) gata de utilizare; Forma
de ambalare: butelie a cate 5,1 lit, livrat în
ambalaj securizat, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor de
identitate (denumire, număr lot/serie,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate expuse pe
cutie vor coincide în mod obligator cu cele
de pe etichetele fiecărei componente a
setuluia setului *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

108 Tuburi extractie



108.1 33000000-0 Tuburi extractie Set 46.00 Certificare: - Certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: consumabile pentru realizarea
RealTime PCR; Proprietăţi: a) compatibil
cu cobas s201 (modul AmpliPrep); b) 3
tuburi de plastic, din care unul dotat cu
filtru; Forma de ambalare: set 12*24
unitati, în total - 288 bucăți, livrat în
ambalaj securizat, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor de
identitate (denumire, număr lot/serie,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate expuse pe
cutie vor coincide în mod obligator cu cele
de pe etichetele fiecărei componente a
setului *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

109 Tuburi probe intrare



109.1 33000000-0 Tuburi probe intrare Set 46.00 Certificare: - certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: consumabile pentru realizarea
RealTime PCR; Proprietăţi: a) compatibil
cu cobas s201 (modul
Hamilton/AmpliPrep); b) tuburi din
plastic; Forma de ambalare: set 12*24
unitati, în total -288 bucati, livrat în
ambalaj securizat, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor de
identitate (denumire, număr lot/serie,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate expuse pe
cutie vor coincide în mod obligator cu cele
de pe etichetele fiecărei componente a
setului *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

110 Eprubete tip K



110.1 33000000-0 Eprubete tip K Set 30.00 Certificare: - Certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: consumbile pentru realizarea
RealTime PCR; Proprietăţi: a) compatibil
cu cobas s201(modul
AmpliPrep/TagMan); b) conuri (virfuri)
din plastic; Forma de ambalare: set 12*36
unitati, în total - 432 bucăți, livrat în
ambalaj securizat, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor de
identitate (denumire, număr lot/serie,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate expuse pe
cutie vor coincide în mod obligator cu cele
de pe etichetele fiecărei componente a
setului *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

111 Minituburi extractie



111.1 33000000-0 Minituburi extractie Set 12.00 Certificare: - Certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: consumabile pentru realizarea
RealTime PCR; Proprietăţi: a) compatibil
cu cobas s201(modul
AmpliPrep/TagMan); b) minituburi din
plastic cu inchidere etansa; Forma de
ambalare: set 12*96 unitati, in total - 1152
bucăți, livrat în ambalaj securizat, marcat
şi etichetat de producător cu menţionarea
datelor de identitate (denumire, număr
lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii
de păstrare). Datele de identitate expuse
pe cutie vor coincide în mod obligator cu
cele de pe etichetele fiecărei componente
a setului *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

112 Container deseuri



112.1 33000000-0 Container deseuri Set 2.00 Certificare: - certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: consumabile pentru realizarea
RealTime PCR; Proprietăţi: a) compatibil
cu cobas s201; b) container din plastic;
Forma de ambalare: set din 25 bucati,
livrat în ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător cu menţionarea
datelor de identitate (denumire, număr
lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii
de păstrare). Datele de identitate expuse
pe cutie vor coincide în mod obligator cu
cele de pe etichetele fiecărei componente
a setului *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

113 Set consumabile tip II



113.1 33000000-0 Set consumabile tip II Set 1.00 Certificare: - certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru realizarea RealTime
PCR; Proprietăţi: a) compatibil cu cobas
s201; b) cuva din plastic; Forma de
ambalare: set din 10 bucăți, livrat în
ambalaj securizat, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor de
identitate (denumire, număr lot/serie,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

114 Set consumabile tip III



114.1 33000000-0 Set consumabile tip III Set 18.00 Certificare: - certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru realizarea RealTime
PCR; Proprietăţi: a) compatibil cu cobas
s201; b) folie din plastic pentru etansarea
placilor codificate; Forma de ambalare: set
din 50 bucăți, livrat în ambalaj securizat,
marcat şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot/serie, termenii de
valabilitate, condiţii de păstrare).
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

115 Placa de reactie codificata



115.1 33000000-0 Placa de reactie codificata Set 28.00 Certificare: - certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru realizarea RealTime
PCR; Proprietăţi: a) compatibil cu cobas
s201; b) placa din polipropilen a cate 96
celule (godeuri); c) codificata cu
barecode; Forma de ambalare: set din 32
bucăți, livrat în ambalaj securizat, marcat
şi etichetat de producător cu menţionarea
datelor de identitate (denumire, număr
lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii
de păstrare). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

116 Con virfuri cu filtru



116.1 33000000-0 Con virfuri cu filtru Set 20.00 Certificare: - certificat de conformitate
(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. - confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
- confirmarea efectuării programării
mersului reacţiilor de testare şi examinare
de laborator la echipamentul existent în
Centrele de Transfuzie a Sîngelui.
Destinaţie: pentru realizarea RealTime
PCR; Proprietăţi: a) compatibil cu cobas
s201(modul AmpliPrep); b) virf din
plastic cu filtru, capacitatea de 1ml; Forma
de ambalare: set din 3840 bucăți, livrat în
ambalaj securizat, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor de
identitate (denumire, număr lot/serie,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate expuse pe
cutie vor coincide în mod obligator cu cele
de pe etichetele fiecărei componente a
setului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

117 Dezinfecţia suprafețelor cu semnificație
epidemiologică cît și alte tipuri de
suprafețe (alternativa 1)



117.1 33000000-0 Dezinfecţia suprafețelor cu semnificație
epidemiologică cît și alte tipuri de suprafețe
(alternativa 1)

Litru 60000.00 Certificări: confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a produsului va fi
nu mai mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia; -certificatul de
înregistrare de stat/avizare sanitară a
produsului biodistructiv și/sau eliberat de
autoritatea națională competentă în
domeniu și/sau cerificat de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentelor și
Dispozitivelor Medicale; - certificate CE
și/sau SM șin /sau declarația de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității, cu anexele corespunzătoare
confirmată prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului - certificate ISO
13485 – confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei Participantului; -
fișa tehnică de securitate a produsului
chimic – copie sau original – în limba de
circulație internațională și traducerea în
limba romînă, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei Participantului -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot -instrucțiunea de
utilizare a produsului, în limba engleză
sau rusă inclusive cu traducerea în limba
de stat la livrare, copies au original
confirmată prin semnătura și ștampila
participantului - Certificat de analiză
privind confirmarea compoziției și a
componentei substanței active a
produsului, emis de autoritatea
competentă în domeniu - copie -
confirmată prin semnătura și ștampila
Participantului, pentru pozițiile
dezinfectanț Destinație: pentru asigurarea
regimului sanitar și profilaxia infecțiilor
nozocomiale Cerințe Tehnice: Acțiunea
dezinfectantului: a)virucidă b)bactericidă,
c)tuberculocidă, d)fungicidă, e)sporicidă
Proprietăţi: a)substanţă activă:
diclorizocianurat de sodiu, b)produs
concentrat solid (comprimate, tablete sau
pastile); Expoziția: 30 minute Cantitatea
necesară pentru 60000 litri de soluție de
lucru Forma de ambalare: livrate în
ambalaj, marcat şi etichetat de producător
cu menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria, termenii de
valabilitate, condiţii de păstrare)
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

118 Dezinfecţia deșeurilor medicale



118.1 33000000-0 Dezinfecţia deșeurilor medicale Kilogram 100.00 Certificări: -confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a produsului va fi
nu mai mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia; -certificatul de
înregistrare de stat/avizare sanitară a
produsului biodistructiv și/sau eliberat de
autoritatea națională competentă în
domeniu și/sau cerificat de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentelor și
Dispozitivelor Medicale; - certificate CE
și/sau SM șin /sau declarația de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității, cu anexele corespunzătoare
confirmată prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului - certificate ISO
13485 – confirmată prin aplicarea
semnăturii și țtampilei Participantului; -
fișa tehnică de securitate a produsului
chimic – copie sau original – în limba de
circulație internațională și traducerea în
limba romînă, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei Participantului -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot -instrucțiunea de
utilizare a produsului, în limba engleză
sau rusă inclusive cu traducerea în limba
de stat la livrare, copies au original
confirmată prin semnătura și ștampila
participantului - Certificat de analiză
privind confirmarea compoziției și a
componentei substanței active a
produsului, emis de autoritatea
competentă în domeniu - copie -
confirmată prin semnătura și ștampila
Participantului, pentru pozițiile
dezinfectanț Destinație: pentru asigurarea
regimului sanitar și profilaxia infecțiilor
nozocomiale Cerințe tehnice: Acțiunea
dezinfectantului: a)virucidă, b)bactericidă,
c)tuberculocidă Proprietăţi: a)cubstanța
activă - clor activ 26% -32% b) produs
concentrat pulbere; c)pentru toate formele
de deșeuri medicale. Forma de ambalare:
livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor de
identitate (denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare) *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

119 Pentru dezinfecţia articolelor de uz
medical, ainstrumentariului medical şi
articolelor medicale cu semnificaţie
epidemiologic sporită



119.1 33000000-0 Pentru dezinfecţia articolelor de uz medical,
ainstrumentariului medical şi articolelor
medicale cu semnificaţie epidemiologic
sporită

Litru 1000.00 Certificări: -confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a produsului va fi
nu mai mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia; -certificatul de
înregistrare de stat/avizare sanitară a
produsului biodistructiv și/sau eliberat de
autoritatea națională competentă în
domeniu și/sau cerificat de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentelor și
Dispozitivelor Medicale; - certificate CE
și/sau SM șin /sau declarația de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității, cu anexele corespunzătoare
confirmată prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului - certificate ISO
13485 – confirmată prin aplicarea
semnăturii și țtampilei Participantului; -
fișa tehnică de securitate a produsului
chimic – copie sau original – în limba de
circulație internațională și traducerea în
limba romînă, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei Participantului -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot -instrucțiunea de
utilizare a produsului, în limba engleză
sau rusă inclusive cu traducerea în limba
de stat la livrare, copies au original
confirmată prin semnătura și ștampila
participantului - Certificat de analiză
privind confirmarea compoziției și a
componentei substanței active a
produsului, emis de autoritatea
competentă în domeniu - copie -
confirmată prin semnătura și ștampila
Participantului, pentru pozițiile
dezinfectanț Destinație: pentru asigurarea
regimului sanitar și profilaxia infecțiilor
nozocomiale Cerințe tehnice: Acțiunea
dezinfectantului: a)virucidă b)bactericidă,
c)tuberculocidă, d)fungicidă, e)sporicidă
Proprietăţi: a) substanța activă: peroxid de
hidrogen de la 30%-40% b) produs
concentrat lichid c) utilizare simultan
pentru dezinfecţie și prelucrare Expoziția:
120 minute Cantitatea necesară pentru
1000 litri de soluție de lucru Forma de
ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi
etichetat de producător cu menţionarea
datelor de identitate (denumire, număr lot,
seria, termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare) *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

120 Dezinfecţia igienică şi chirurgicală a
mîinilor



120.1 33000000-0 Dezinfecţia igienică şi chirurgicală a
mîinilor

Litru 50.00 Certificări: -certificatul de înregistrare de
stat/avizare sanitară a produsului
biodistructiv și/sau eliberat de autoritatea
națională competentă în domeniu și/sau
cerificat de înregistrare în Registrul de stat
a dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentelor și Dispozitivelor
Medicale; - certificate CE și/sau SM șin
/sau declarația de conformitate în funcție
de evaluarea conformității, cu anexele
corespunzătoare confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei Participantului -
certificate ISO 13485 – confirmată prin
aplicarea semnăturii și țtampilei
Participantului; - fișa tehnică de securitate
a produsului chimic – copie sau original –
în limba de circulație internațională și
traducerea în limba romînă, confirmată
prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului; -confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia; -
confirmarea prezentării certificatului de
calitate pentru fiecare lot -instrucțiunea de
utilizare a produsului, în limba engleză
sau rusă inclusive cu traducerea în limba
de stat la livrare, copies au original
confirmată prin semnătura și ștampila
participantului - Certificat de analiză
privind confirmarea compoziției și a
componentei substanței active a
produsului, emis de autoritatea
competentă în domeniu - copie -
confirmată prin semnătura și ștampila
Participantului, pentru pozițiile
dezinfectanț Destinație: pentru asigurarea
regimului sanitar și profilaxia infecțiilor
nozocomiale Cerințe tehnice: Acțiunea
dezinfectantului: a) virucidă, b)
bactericidă, c) tuberculocidă. Proprietăți:
a)dotat cu dozator b)substanța activă
bazată pe etanol și bigluconat de
clorhedrină sau etanol și
didecildimetilammoniu clorid c)produs
concentrat lichid sau gel cu Ph neutru;
d)să nu provoace alergii, iritații a pielii;
Expoziția : 30 secunde Cantitatea necesară
pentru 50 litri de soluție de lucru Forma
de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi
etichetat de producător cu menţionarea
datelor de identitate (denumire, număr lot,
seria, termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare) *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

121 Bonete medicale bufante



121.1 33000000-0 Bonete medicale bufante Bucată 2000.00 Certificări: - certificate CE și/sau SM șin
/sau declarația de conformitate în funcție
de evaluarea conformității, cu anexele
corespunzătoare confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei Participantului;
Destinație: pentru asigurarea regimului
sanitar și profilaxia infecțiilor
nozocomiale Cerințe tehnice: a)unică
folosință b)material nețesut care să permit
circulația ușoară a aerului (polipropilena)
c)dotate cu elastic proba de întindere min.
60 cm d)ambalate cîte 100 bucăți
e)greutatea unității nu mai puțin de 3,8 g
f)culoare albă Forma de ambalare: livrate
în ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor de
identitate (denumire, număr lot/ seria,
condiţii de păstrare) *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

122 Cearșafuri medicale 200*150 cm
122.1 33000000-0 Cearșafuri medicale 200*150 cm Bucată 12.00 Certificări: - certificate CE și/sau SM șin

/sau declarația de conformitate în funcție
de evaluarea conformității, cu anexele
corespunzătoare confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei Participantului;
Destinație: pentru asigurarea regimului
sanitar și profilaxia infecțiilor
nozocomiale Cerințe tehnice: a) material
nețesut, SMS, 29/35 g/m.p b) dimensiuni
200*150 cm Forma de ambalare: rulouri,
livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor de
identitate (denumire, număr lot/ seria,
condiţii de păstrare) *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

123 Cearșafuri medicale 50*40cm



123.1 33000000-0 Cearșafuri medicale 50*40cm Bucată 1000.00 Certificări: - certificate CE și/sau SM șin
/sau declarația de conformitate în funcție
de evaluarea conformității, cu anexele
corespunzătoare confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei Participantului;
Destinație: pentru asigurarea regimului
sanitar și profilaxia infecțiilor
nozocomiale Cerințe tehnice: a) material
nețesut, SMS, 29/35 g/m.p b) dimensiuni
50*40 cm Forma de ambalare: livrate în
ambalaj, marcat şi etichetat de producător
cu menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot/ seria, condiţii de
păstrare) *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

124 Mască de examinare simplă
124.1 33000000-0 Mască de examinare simplă Bucată 500.00 Certificări: - certificate CE și/sau SM șin

/sau declarația de conformitate în funcție
de evaluarea conformității, cu anexele
corespunzătoare confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei Participantului;
Destinație: pentru asigurarea regimului
sanitar și profilaxia infecțiilor
nozocomiale Cerințe tehnice: a) material
din polipropilenă nețesut, trei straturi, trei
pliuri b) hipoalergică; c) fixare cu elastic;
d) culoare alb, albastru (bleu) sau verde e)
va permite respirația fără effort; f)
protecție impotriva contaminării g)
indicator de aplicare a măștii Forma de
ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi
etichetat de producător cu menţionarea
datelor de identitate (denumire, număr lot/
seria, condiţii de păstrare) *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

125 Supercentrifuga
125.1 33000000-0 Supercentrifuga Bucată 1.00 Certificare: - certificate de la producător

a) ISO13485; b) Documente
confirmatoare (prospecte) și documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
prezentate, lista accesoriilor
echipamentului oferit c) CE pentru
producător sau normelor naţionale de
producere; d) declaraţia de conformitate a
produsului ofertat cu lista dispozitivelor
medicale conform Directivei 93/42/CE. e)
seria de standarde IEC 601 pentru
echipamentul medical electric. f)
paşaportul tehnic, servis manual, diagrama
electronică şi instrucţiunea de utilizare
autorizat de producător cu indicarea anului
de producere, seriei şi numărului
echipamentului, prezentat la livrare în
original şi limba de stat, autentificată de
biroul de traduceri. Destinaţia: pentru



centrifugarea produselor preparatelor
sanguine Cerințe tehnice: A)Părți
componente obligatorii a sistemului:
1.Materialul componentelor a
mecanismelor ce va contacta cu lichidele
biologice a) va fi din AIS 316; b)
autoclavabil, la cel puțin o presiune de 1
atm și temepratura 121˚C; 2. Mecanizmele
c) ușor detasabile d) asigurat cu supăort
pentru înlaturarea ușoară a produsului. 3.
Materialul carcasei supercentrifugii
obligatoriu din inox 4. Obligatoriu
asigurat cu manometru de presiune: a) la
intrarea produsului; b) la esirea
produsului. 5. Obligatoru asigurat cu
pompă peristaltică de dozare a produsului:
a) intercalată în ciclul de activitate; b)
viteza de dozare minim 500 litre pe oră; c)
tensiune 230 V; d) asigurat cu conectări
farmaceutice, usor detasabile; e) asigurat
cu cleme de conectare tip ASME BPE de
intrare/ieșire, mărie 2/1 - 1/2 f)asigurat cu
furtun special: - conceput pentru produse
farmaceutice; - autoclavabil, la cel puțin o
presiune de 1 atm și temepratura 121˚C.
B)Capacitatea de lucru: a) cantitatea
maximală a produsului solid
postcentrifugare nu mai mic de 6 kg; b)
capacitatea bolului nu mai mic de 9 litri;
c) capacitatea de lucru la un ciclu nu mai
mic de 31 kg; d) rotațiile de lucru 16000
rpm si mai mult; e) temperatura de lucru
minus 3˚C minus 5˚C. C)Accesorii :
furtun pentru 36 luni D) Declarație de la
ofertant confirmată prin semnătură și
ștampilă, în care să certifice că anul
producerii produsului este nu mai vechi de
3 ani. E)Termen de garanţie: 36 luni din
momentul punerii în exploatare F)Alte
cerinţe obligatorii: a)prezentarea copiei
imaginilor (foto) a echipamentului ofertat
b) instalarea echipamentului de operatorul
câştigător pe parcursul a 10 zile din
momentul livrării c) instruirea
personalului asigurat de operatorul
câştigător pe parcursul a 10 zile din
momentul instalării d) servicii de
întreținere periodică și reparație în
perioada de garanție asigurate de
operatorul câştigător pe parcursul a 36
luni din momentul punerii în exploatare e)
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. f)
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. g) Declarație care
certifică că toate echipamentele sunt
neutilizate și corespund cu Specificațiile și
cerințele tehnice ale echipamentului licitat
h) Declarație Ofertant cu privire la
organizarea pe perioada garanției a
inspecțiilor planificate/întreținere
profilactică și calibrare conform



programului stabilit pe durata perioadei de
garanție efectuat de către un inginer
calificat al Ofertantului - original–
confirmat prin semnătura şi ştampila
Ofertantului

126 Termometru +30 / - 30
126.1 33000000-0 Termometru +30 / - 30 Bucată 150.00 Certificare: - certificat de conformitate

(marcaj național de conformitate SM sau
marcaj european de conformitate CE) sau
declaraţie în funcţie de evaluarea
conformităţii sau certificat de înregistrare
a dispozitivului medical în Republica
Moldova, eliberat de AMDM; - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului. Destinaţie: Pentru verificarea
temperaturii în frigider și congelator
Aspectul şi forma de ambalare: 1.
Elementul de măsurare în tub de sticlă fără
mercur cu protecție din material de plastic
2. Marcajul de temperatură colorat 3.
Rezoluția 0,1 ºC 4. Interval de
temperatură: minus 30 ºC plus 30 ºC
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

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

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

DA

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

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

DA

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

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

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

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

DA

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

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

NU



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

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

NU

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

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

DA

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

DA

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

DA

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

DA

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

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

NU

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

Nu se cere NU

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

Nu se cere NU

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

DA

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

DA

3.17 Garanţia pentru ofertă -original- prevăzută în punctul IPO 23.1; conform
formularului F 3.2 din documentația standard

DA

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

DA

3.19 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

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

DA

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

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

DA

3.22 Mostre Pentru produsele noi sau necunoscute pentru medici, vor fi
prezentate mostre a cîte 5 buc. a fiecărui produs solicitat de
la potențialii cîștigători în termen de 5 zile de la solicitare.

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. 17/04910 din 20.02.2018"
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:

lotul 125 în termen de 4 luni de la solicitarea scrisă a beneficiarului, restul loturilor în
termen de 30 zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.

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 către CAPCS.

4.8 Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 60 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. 17/04910 
Pentru achiziţionarea de: achiziționarea produselor diagnostice, reagenților de
laborator, materialelor consumabile, dezinfectanți conform necesităților CNTS pentru
anul 2018 

 Autoritatea contractantă: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE 

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

 A nu se deschide înainte de: 20.02.2018 10:00
5.2 Pentru depunerea ofertelor, adresa

autorităţii contractante/organizatorului
procedurii este:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenco 2/1 
Tel: 022884348 
Fax: 022884245 
E-mail: office@capcs.md 
Data-limită pentru depunerea ofertelor este: 
Data, Ora: 20.02.2018 10:00

5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la
următoare adresă:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenco 2/1 
Tel: 022884348 
Data, Ora: 20.02.2018 10:00

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

valute vor fi convertite în:
Leu MD

Sursa ratei de schimb în scopul
convertirii:

BNM

Data pentru rata de schimb aplicabilă
va fi:

20.02.2018

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

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

5.00%




