




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

nr. 18/02676 09.07.2018din

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

Achiziționarea de dispozitive medicale conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie
pentru anul 2018Obiectul achiziției:
33100000-1Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  54  din  10.07.2018.

În scopul achiziţionării "Achiziționarea de dispozitive medicale conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie 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 Sistem de pompă pentru circulație
extracorporală

1.00Bucată1.1 Sistem de pompă pentru circulație
extracorporală

Sistem de pompa pentru circulatie
extracorporeala
Specificaţii tehnice minimale
solicitate
I Configuraţie
1 Unitate de baza - sistem modular
de perfuzie avansata, pentru minim
4 module 1 buc.
2 Modul peristaltic cu diametrul
150 - 160mm pentru liniile
arteriale, venoase, aspiraţii 3 buc.
3 Modul peristaltic dublu cu
diametrul intre 75-85mm pentru
cardioplegie 1 buc.
4 Panou de control central 1 buc.
5 Modul UPS 1 buc.
6 Modul senzori presiune 1 buc.
7 Modul senzori nivel 1 buc. 1 buc.
8 Modul mixer de gaze 1 buc. 1
buc.
9 Modul încălzire- răcire pacient pe
timpul operaţiei, cu minim trei
circuite 1 buc.
10 Modul de analiza gaze in sânge
1 buc.
11 Lampa LED sau halogen cu braţ
flexibil 1 buc.
12 Modul cardioplegie 1 buc.
13 Modul sensor de bule 1 buc.
14 Clema venoasa cu actionare
mecanica 1 buc.
15 Modul analiza gaze in sange 1
buc.
II Descriere tehnica
1 Unitate de baza - sistem modular
de perfuzie avansata
 Sistem modular care sa permită
montarea in plan orizontal a cel
puţin 5 module (pompe peristaltice)
distincte
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată1.1 Sistem de pompă pentru circulație
extracorporală

 Sa ofere posibilitatea de cuplare
instant a modulelor, înlocuirea
acestora sa se poata face intr un
timp foarte scurt chiar si in timpul
operaţiilor
 întregul sistem sa fie mobil,
prevăzut cu roti pentru o uşoara
manevrare in blocul operator
 Unitatea de baza sa permită
completarea cu diferite extensii
(cadre) pentru montarea de module
suplimentare
 Unitatea de baza sa permită accesul
frontal pentru cuplarea manivelei de
avarie, înlocuirea siguranţelor
fuzibile, conectarea modulelor si a
conectorilor
 Unitatea de baza sa permita
montarea a cel putin 4 module
suplimentare(pompe peristaltice sau
centrifugale), suplimentare fata de
cele din configuratia amintita mai
sus.
 Dupa conectarea electrica, sistemul
de perfuzie sa fie gata de
functionare in mxim 10 secunde.
 La pornire, inainte de fiecare
utilizare, sistemul sa parcurga un
autotest pentru verificarea
componentelor electronice si a
sursei neintreruptibile. La
depistarea unor erori sistemul
semnalizeaza optic si acustic.
2 Modul peristaltic cu diametrul
150 - 160mm pentru liniile
arteriale, venoase, aspiraţie
 Sa fie prevăzut cu display grafic
color/panou de comanda tactil
(touchscreen)
 Sa permită funcţionarea rolelor
peristaltice atat in sensul acelor de
ceasornic, cat si in sens invers
acelor de ceasornic. Inversarea
sensului sa se poata face cu uşurinţa
in timpul funcţionarii pompelor.
 Afisaj dublu: RPM-rotatii/minut;
LPM litri/minut cu posibilitatea de
conversie intre cei doi parametri
 Fiecare modul peristaltic sa poata
fi comandat atat de la panoul
propriu.
 Toate modulele sa permită
interconectarea in regim
master/slave. In acest regim pompa
slave reacţionează in funcţie de
modificările de turatie ale pompei
master, in baza protocolului ce
poate fi stabilit de utilizator.
 Toate modulele sa permită
interconectarea funcţiei de oprire
corelata cu oprirea pompei
principale arteriale
 Sa permită funcţionarea in mod
continuu sau pulsat
 Toate modulele sa fie prevăzute cu
sistem de blocare a pompelor la
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată1.1 Sistem de pompă pentru circulație
extracorporală

ridicarea capacului de protecţie
 Sa fie prevăzut cu doua variante de
control a vitezei de rotatie- reglaj
fin si reglaj standard. Rotirea
inceata a butonului sa permita
reglajul fin al vitezei de rotatie iar
rotirea rapida sa modifice viteza de
rotatie a pompei in masuri mari.
 Fiecare modul de pompa cu role sa
fie prevăzut cu un motor fiabil, fara
angrenaje sau elemente
intermediare pentru a evita blocarea
sau funcţionarea in afara
parametrilor de lucru stabiliţi de
utilizator.
 Fiecare modul de pompa trebuie sa
aiba posibilitatea de a fi actionat
manual pe baza unei manivele
special concepute pentru cazurile de
urgenta. La actionarea pompei in
sens gresit ceea ce poate duce la
crearea unei presiuni negative in
circuitul CEC, sistemul sa emita un
semnal sonor de atentionare.
 Modulul sa permita functionarea
cu toate functiile de monitorizare si
alarmare oprite
 Modulul sa permita functionarea in
moduri:
I  ajustarea continua a fluxului
definit astfel ca pragurile stabilite
sa
    nu fie depasite
II la atingere pragurilor definite
pompa se opreste urmand ca
aceasta sa reporneasca dupa
revenirea parametrului/parametrilor
la valorile normale
 Pompa sa permita functionarea in
modul pulsatil , cu posibilitatea
ajustarii si afisarii urmatorilor
parametri: frecventa puls cu interval
de reglare 30-150 bpm, latime puls
cu interval de reglare 30-80%,
interval de reglare a fluxului de
baza cu interval de reglare 30-100%
3 Modul peristaltic dublu cu
diametrul intre 75-85mm pentru
cardioplegie
 Sa fie prevăzut cu display grafic
color/panou de comanda tactil
(touchscreen)
 Sa permită funcţionarea rolelor
peristaltice atat in sensul acelor de
ceasornic, cat si in sens invers
acelor de ceasornic. Inversarea
sensului sa se poata face cu uşurinţa
fara sa necesite oprirea si repornirea
sistemului.
 Afisaj dublu: RPM-rotatii/minut;
LPM litri/minut cu posibilitatea de
conversie intre cei doi parametric
 Fiecare modul peristaltic sa poata
fi comandat atat de la panoul
propriu cat si de la panoul de
control central
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată1.1 Sistem de pompă pentru circulație
extracorporală

 Cele doua module sa permită
interconectarea in regim
master/slave. In acest regim pompa
slave reacţionează in funcţie de
modificările de turatie ale pompei
master, in baza protocolului ce
poate fi stabilit de utilizator.
 Modulele de cardioplegie sa
permită interconectarea funcţiei de
oprire corelata cu oprirea pompei
principale arteriale
 Sa permită funcţionarea in mod
continuu sau pulsat
 Toate modulele sa fie prevăzute cu
sistem de blocare a pompelor la
ridicarea capacului de protecţie
 Sa fie prevăzut cu doua variante de
control a vitezei de rotatie- reglaj
fin si reglaj standard. Rotirea
inceata a butonului sa permita
reglajul fin al vitezei de rotatie iar
rotirea rapida sa modifice viteza de
rotatie a pompei in masuri mari.
 Modulul de pompa cu role sa fie
prevăzut cu un motor fiabil, fara
angrenaje sau elemente
intermediare pentru a evita blocarea
sau funcţionarea in afara
parametrilor de lucru stabiliţi de
utilizator.
 Fiecare modul de pompa trebuie sa
aiba posibilitatea de a fi actionat
manual pe baza unei manivele
special concepute pentru cazurile de
urgenta. La actionarea pompei in
sens gresit ceea ce poate duce la
crearea unei presiuni negative in
circuitul CEC, sistemul sa emita un
semnal sonor de atentionare.
 Cronometru
 Modulul sa permita functionarea
cu toate functiile de monitorizare si
alarmare oprite
 Modulul sa permita functionarea in
moduri:
I  ajustarea continua a fluxului
definit astfel ca pragurile stabilite
sa
    nu fie depasite
II la atingere pragurilor definite
pompa se opreste urmand ca
aceasta sa reporneasca dupa
revenirea parametrului/parametrilor
la valorile normale
 Pompa sa permita functionarea in
modul pulsatil , cu posibilitatea
ajustarii si afisarii urmatorilor
parametri: frecventa puls cu interval
de reglare 30-150 bpm, latime puls
cu interval de reglare 30-80%,
interval de reglare a fluxului de
baza cu interval de reglare 30-100%
4 Panou de control central
 Sa conţină afisaje( display uri  )
distincte  pentru urmărirea tuturor
parametrilor, temperatura, presiune,
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată1.1 Sistem de pompă pentru circulație
extracorporală

nivel) inclusiv gestionarea
alarmelor ce vor fi semnalizate
grafic si acustic. In cazul defectarii
unui afisaj, functionarea celorlalte
sa nu fie afectata.
 Panoul central sa afiseaze
parametrii sanguini masurati de
modulul de monitorizarea gaze in
sânge
 Panoul central sa afiseaze
parametrii de funcţionare ai
mixerului electronic de gaze
 Afisajele grafic /color, uşor de
utilizat si interpretat, sa permită
utilizarea in regim tactil
(touchscreen)
 Panoul sa includă funcţia de
anulare a tuturor alarmelor
 In caz de defecţiune, afisajele sa se
poata inlocui uşor, chiar in timpul
operaţiei, fara pierderi de date sau
parametrii masurati.
 In cazul funcţionarii pe UPS,
panoul central sa afişeze starea
acumulatorilor si timpul estimat
pana la descărcarea complete.
 Sistemul sa permita introducerea
datelor si sa fie prevazut cu
algoritm ajustabil de calcul BSA (
suprafata corporala)
5 Modul UPS
 Modul UPS pentru a nu afecta
funcţionarea întregului sistem in
cazul căderilor de tensiune
 In cazul căderilor de tensiune,
trecerea pe sursa de alimentare de
rezerva sa se faca automat, fara
oprirea pompelor si fara nicio
perturbare a operaţiilor sau pierderi
de date.
 La activarea UPS -ului sistemul sa
emită alarme acustice si grafice
 întregul sistemul sa poata porni
direct pe baza modului UPS, fara a
fi necesara alimentarea de la reţea.
 Timpul minim de funcţionare a
sistemului pe baza modului UPS-
minim 90 min.
 Timpul de incarcare maxim pentru
UPS - maxim 15 ore.
 In timpul functionarii pe baza UPS,
sistemul sa afiseze aceasta stare. In
plus sistemul sa afiseze nivelul de
incarcare al UPS-ului si timpul de
autonomie ramas.
 In cazul in care modulul UPS
necesita descarcare completa
periodica, sistemul sa fie prevazut
cu alarme/mesaje de atentionare in
acest sens.
6 Modul senzori presiune
 Sa conţina modul de presiune cu
posibilitatea de conectare a cel
putin doi senzori
 Sa conţină minim doi senzori de
presiune împreuna cu sistemele de
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată1.1 Sistem de pompă pentru circulație
extracorporală

prindere necesare
 Interval minim de măsurare : -200
mmHg +800 mmHg
 Sa aiba opţiune de blocare a
pompei la atingerea sau depăşirea
nivelului de presiune prestabilit,
inclusiv declanşare alarma acustica
si vizuala
 Sistemul sa permita definirea unei
limite de oprire si a unui prag de
reglare a presiunii
 Sistemul sa permita finctionarea in
modul masurare presiune fara ca
functiile de reglare a presiunii si
oprire a pompei sa fie activate
 2 cabluri de presiune
 7 Modul senzori nivel
 Sa conţină modul de nivel
 Sa conţină sensor de nivel
 Sa aiba opţiune de blocare a
pompei la atingerea nivelului
prestabilit, inclusiv declanşare
alarma acustica si vizuala
 Sistemul sa permita functionarea in
doua moduri:
I. la atingerea nivelului de oprire
pompa se opreste automat, dupa ce
nivelul scade pompa reporneste
automat
II. pompa reduce viteza la
apropierea de nivelul maxim si
mentine un flux constant fara sa
depaseasca nivelul de prag
 Cablu senzor nivel
 8 Modul mixer de gaze (gas
blender)
 Mixer de gaze cu capacitate 10-
121/min, pentru adulţi.
 Sa fie prevăzut cu intrări pentru
gaze, aer, 02 si C02
 Gas blender electronic incorporat
pe pompa sau mecanic
9 Modul încălzire- răcire pacient pe
timpul operaţiei cu minim 3 circuite
 Modul de încălzire- racire
(schimbător de căldură) pacient cu
minim 3 circuite, unul pentru
cardioplegie si doua pentru pacient
 Sa aiba posibilitatea de reglare a
temperaturii independent pentru
cele trei circuite
 Intervalul in care temperatura
poate fi reglata ( 2 canale de
temperatura: încălzire si răcire)
pentru circuitele de pacient sa fie
cel puţin 2°C - 40° C.
 Sa fie prevăzut cu rezervor de 5 l
pentru circuitele de pacient si 3 1
pentru cel de cardioplegie
 Sa fie prevăzut cu display
electronic ce poate afişa
concomitent temperatura stabilita
de către utilizator si temperatura
instant masurata;
 Sa fie prevăzut cu modul grafic
pentru afişarea nivelului de apa din
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată1.1 Sistem de pompă pentru circulație
extracorporală

rezervoare
 Modulul sa poata fi controlat atat
din panoul propriu cat si din panoul
central al unitatii de baza.
 2 cabluri senzor temperatura
10 Modul de analiza gaze in sânge
 Conţine modul de măsurare gaze in
sânge pentru linia venoasa
 Conţine sensor de gaze in sânge
 Parametri masurati pe linia
venoasa: concentraţia de 02,
saturaţia de 02 temperatura;
 11 Lampa LED sau halogen cu braţ
flexibil
 Sa fie prevăzută cu braţ flexibil
pentru o uşoara poziţionare
 Nivel minim de încălzire al lămpii
 12 Modul cardioplegie
 Sa conţină modul de cardioplegie
 Sa contina sensor de presiune
 Sa contina sensor de bule
 Sa aiba opţiune de blocare a
pompelor de cardiolegie la
atingerea nivelului de presiune
prestabilit, inclusiv declanşare
alarma acustica si vizuale
 Sa aiba opţiune de blocare a
pompelor de cardioplegie la
detectarea de bulelor de aer,
inclusiv declanşare alarma acustica
si vizuala
 Moduri de lucru disponibile,
manual sau automatic
 Sistemul sa permita stabilirea unei
doze de cardioplegie
 Doza definita sa poata fi livrata
automat sau la comanda
perfuzionistului
 Sistemul sa afiseze cantitatea de
cardioplegie livrata si
cronometrarea acestei operatiuni
 Daca furnizarea cardioplegiei este
intrerupta inainte de atingerea
pragului reglat, sistemul sa permita
repornirea livrarii pana la limita
stabilita
 Sistemul sa permita afisarea
volumelor totale livrate in timpul
procedurii sub urmatoarea forma:
volum cardioplegie total, volum
sange total, volum total ( sange+
cardioplegie)
 13 Modul sensor de bule
 Sa contina modul de bule
 Sa contina sensor de bule
 Sa aiba opţiune de blocare a
pompelor de cardioplegie la
detectarea bulelor de aer, inclusiv
declanşare alarma acustica si
vizuala
 Numărul minim de pompe
controlate 2
 Funcţia detectare micro-bule sa fie
disponibila
 cablu senzor bule
 14 Modul clema venoasa
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată1.1 Sistem de pompă pentru circulație
extracorporală

 Clema venoasa cu actionare
mecanica
 15 Modul de analiza gaze in sânge
 Conţine modul de măsurare gaze in
sânge pentru linia venoasa
 Conţine sensor de gaze in sânge
 Parametri masurati pe linia
venoasa: concentraţia de 02,
saturaţia de 02 temperatura;
 III Service in garanţie
 Termen de garanţie: 12 de luni de
la punerea in funcţiune
 Se va asigura service si mentenanta
gratuit pe perioada garanţiei
 Timpul intervenţiei la beneficiar va
fi de max. 48 ore.
IV Instalare si training
 Instalarea, punerea in funcţiune si
instruirea personalului medical se
va efectua la beneficiar, in locaţia
de livrare si sunt operaţii incluse in
preţ.
 Training:
 Personal medical 1 persoana
 Personal tehnic 1 persoana
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului. *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 - valabil-
copie  confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului *Instalare
de către participantul câștigător
*Training pentru utilizatori la
instalare și la solicitare –
obligatoriu. Documente
confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare
cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat.

33100000-1

2 Sistem pentru ambalare aseptică a
instrumentarului chirurgical

2.00Bucată2.1 Sistem pentru ambalare aseptică a
instrumentarului chirurgical

Sistem pentru ambalarea aseptica a
instrumentariului chirurgical
Aparatul sigilează automat rolele de
sterilizare.
Elementele de încălzire ceramice
avansate plate.
Sistemul de încălzire rapidă,  180 °
C în 40 de secunde.
 Temperatura de etanșare poate fi
reglată digital.
Temperatura de lucru: 60-220 ,cu
precizie de ± 1 ° C
Viteza de etanșare: nu mai putin de
10m / min;
 Marginea sigiliului: reglabilă de 0-
35mm;
 Lățimea sigiliului: 12mm;
 Putere AC: 220V ± 10% 50Hz;
 Putere: 450W
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată2.1 Sistem pentru ambalare aseptică a
instrumentarului chirurgical

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

1.00Bucată3.1 Mașina de spălat și dezinfectare instrumentare
chirurgical

Masina de spalat si dezinfectare
instrumentar chirurgical
Designul ergonomic al înălțimii
nivelului ușii permite utilizatorului
o sarcină convenabilă de încărcare /
descărcare cu suportul unui cărucior
de transfer manual.
Sistemul de uscare cu aer fierbinte
forfetat asigură o uscare perfectă a
tuturor instrumentelor și tuburilor
după dezinfecție, datorită
distribuției eficiente a aerului pe
toate părțile camerei și a nivelelor
de spălare.
Dimensiuni LxDxH: nu mai mult
de 650 mm x 660 mm x 1700 mm
Volumul camerei - 200 l
Volum de coș - 170 l
Sistem de control tactil de înaltă
siguranță cu afișaj color LCD
pentru a vizualiza starea ciclului.
min 20 de cicluri pre-programate
standard disponibile și 20 de cicluri
suplimentare disponibile pentru
personalizare.
 Port RS 232 pentru conectarea
imprimantei pentru monitorizarea și
validarea fazelor de spălare.
 ușă din sticlă cu vizibilitate
ridicată.
 sistem de filtrare si  de uscare a
aerului forțat cu setări de timp și
temperatură reglabile, ajută la
asigurarea completa uscare
interioară și exterioară a tuturor
instrumentelor chirurgicale și
tuburi.
Sistem integrat de dedfurizare apei
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată3.1 Mașina de spălat și dezinfectare instrumentare
chirurgical

asigură o eficiență optimă de
curățare.
Temperatura de spălare și de
dezinfecție sunt complet ajustabile
până la 93 ° C. Temperatura este
monitorizată de doi senzori
independenți.
 Condensatorul standard de abur
elimină intrarea vaporilor în zona
de spălare.
Sistem de injecție de spălare /
uscare.
Dulap interior, brațe de spălare și
filtre pentru rezervoare, realizate în
întregime din oțel inoxidabil de
înaltă calitate AISI 316L.
Cadru și corp de mașină din oțel
inoxidabil AISI 304.
 Sistemul triplu de filtrare a apei
asigură captarea reziduurilor,
prevenind recircularea materialului
contaminat.
 Două distribuitoare automate
standard de lichid prevăzute cu
control al nivelului.
o Depozitare mare pe subsol pentru
alocarea a până la trei containere
chimice de 5 litri
Optional: Filtru de aer HEPA H14 -
Conductivitate senzor -
Imprimanta integrată
Lumină în interiorul camerei -
Monitorizarea suplimentară a
dozării chimice -
Conexiune Ethernet -
Cazanul pentru preîncălzirea apei
distilate (în subsolul complet
dedicat)
Dimensiuni și conexiuni
Conexiune electrică standard
(internațională) 400V / 3 ~ + N /
50Hz
Putere  nu mai mult de 9000 W
Puterea pompei nu mai putin de 700
W
Zgomot nu mai mult de  56 dB (A)
Puterea curentului de aer pentru
uscare - ≥4000 W
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului. *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 - valabil-
copie  confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului  *
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către
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măsura

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

1.00Bucată3.1 Mașina de spălat și dezinfectare instrumentare
chirurgical

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

33100000-1

4 Sterilizator cu oxid de etilenă
1.00Bucată4.1 Sterilizator cu oxid de etilenă Sistemul de sterilizare ETO care va

fi oferit include următoarele:
1. Sterilizator / Aerator ETO cu
temperatură scăzută = 1 cu
următoarele specificații:
• Volumul intern de cameră nu mai
mic de 135 litri
• Lungimea camerei este min 100
cm pentru scop cardiovascular.
• Cu aerare încorporată
• Funcționează cu cartușe ETO de
unică folosință
• ușă unică (semi-automată)
• Afișaj digital care afișează meniul
de configurare și jurnalele de eroare
• Putere: Monofazat, 220V, 50 Hz
• Instalarea sterilizatorului se va
face de către furnizor, inclusiv
instalarea evacuării camerei și
evacuarea hotei
Cartușele (100buc.) ≤ 11 g
2. Cantitatea monitorului ETO = 1
• Monitor de zonă cu oxid de
etilenă pentru a afișa valorile ETO
în timp real și alarmele atunci când
nivelurile de expunere sunt prea
mari pentru a indica imediat
scurgerile de ETO în zona de lucru
• Ecran LED color de culoare mare
cu concentrație de oxid de etilenă în
ppm
• Senzorii ETO trebuie să fie ușor
de instalat și fără a fi necesari
calibrarea.
• Garanție de 2 ani.
• Manuale de service și de operare.
• Clasa II.b CE aprobat pentru
sterilizator și cartușe (documente
care trebuie trimise împreună cu
oferta)
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului. *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 - valabil-
copie  confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului  *
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către
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măsura

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

1.00Bucată4.1 Sterilizator cu oxid de etilenă participantul câștigător
*Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare
cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat.

33100000-1

5 Diatermocoagulator cardiochirurgical
1.00Bucată5.1 Diatermocoagulator cardiochirurgical Dispozitiv electro-chirurgical

(diatermocoagulator) mobil cu
accesorii specializate
Cod 280220
Parametrul   Specificația
Descriere   dispozitiv destinat
pentru tăierea și coagularea
țesuturilor  biologice în procesul
actului chirurgical care utilizează
curenți electrici de frecvență înaltă
Frecvența   cuprinsă înre 300 KHz
şi 1 MHz
Canale de ieșire: Monopolar  izolat
 Comutator de mînă  opțional
 Comutator de picior  pedală dublă
 Bipolar  da
Moduri de lucru: Monopolar:
Tăiere: Putere maximă- 300 W
   Tensiune maximă- 3500V
  Coagulare: Putere maximă- 150 W
   Tensiune maximă- 4700V
 Bipolar: Tăiere: Putere maximă-
100 W
   Tensiune maximă- 600V
  Coagulare: Putere maximă- 150 W
   Tensiune maximă- 800V
Regimuri de lucru preselectate
Blend, strong soft, spray minimum
10 regimuri
Funcţie de autotestare   da
Canal de ieșire independentă   da
Indicatoare:   acustic
   vizual
Control volum sunet   da
Troliu 4 roți  da
Frîne 2  opțional
Cablu electrod neutru 1 buc  da
Set accesorii pentru aplicatii notă:
se menționează de către solicitant în
chestionar  Ginecologice
   Chirurgicale
   endochirurgicale
   dermatologice
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului. *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 - valabil-
copie  confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului  *
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
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măsura

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

1.00Bucată5.1 Diatermocoagulator cardiochirurgical termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către
participantul câștigător
*Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare
cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat.

33100000-1

6 Ventilator pulmonar caracteristici avansate
3.00Bucată6.1 Ventilator pulmonar caracteristici avansate Ventilator pulmonar adult, pediatric

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

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

3.00Bucată6.1 Ventilator pulmonar caracteristici avansate  Presiunea PEEP  da
 Volumul total  da
 Monitorizarea FiO2  da
 Rata respiratorie   da
 Timp inspir   da
 Timp expir  da
 Rata I:E  da
 Volumul minutar spontan  da
Alarme pacient FiO2 mare/mic  da
 Volum minutar mare/mic  da
 Presiune inspir mare/mică  da
 PIP mare  da
 PEEP mare  da
 Lipsă PEEP  da
 Apnea  da
 Presiune/ocluzie continuă ridicată
da
 Inversare IE  da
 Circuit respirator deconectat  da
Alarme echipament Lipsă
alimentare gaz  da
 Lipsă alimentare electrică  da
 Baterie descărcată  da
 Eroare de sistem  Sensor
decalibrat, scurgere prin valve
 Autodiagnostic  da
Interfața Interfața cu dispozitivele
exterioare  da
 Porturi pentru ieșirea datelor  da
 Port pentru alarmă la distanță  da
 Ieșire analogică  da
 Raportarea alarmelor și starea
pacientului afișare pe display da
  Transmiterea rapoartelor la
imprimată da
  Posibilitatea conectării în rețea
centralizată da
Display LCD TFT sau LED  da
 Mărimea  ≥ 10 inch
 Touchscreen  da
Compresor de aer Integrat în
dispozitivului, tip turbină  da
Alimentare Pneumatică Compresor
intern da
  Gazele comprimate aer, O2
  Presiunea în rețea 3-6 atm
 Electrică Rețea electrică 220 V, 50
Hz da
  Baterie internă reîncărcabilă da
  Timp operare baterie  ≥ 1 h
Accesorii
Circuite respiratorii pediatrice tip
reutilizabil ≥ 2 set.
 adult tip reutilizabil ≥ 2 set.
Mască respiratorie pediatrice tip
reutilizabil ≥ 1 set.
 adult tip reutilizabil ≥ 1 set.
Umidificator  Umidificator cu
mentinerea temperaturi si
umidificarea aerului în regim
automa, Compatibil cu ventilatorul
da
 Două regimuri de funcționare,
mască respiratorie, sondă
endotrahială  da
Cameră de umidificare pediatrice
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

3.00Bucată6.1 Ventilator pulmonar caracteristici avansate tip reutilizabil ≥ 1 buc.
Filtre antibacteriale pediatrice unică
utilizare ≥ 100 buc.
 adult unică utilizare ≥ 100 buc.
Senzor de debit pediatrice tip
reutilizabil ≥ 2 buc.
 adult tip reutilizabil ≥ 2 buc.
Plamăn de test pediatrice tip
reutilizabil ≥ 2 buc.
 adult tip reutilizabil ≥ 2 buc.
Suport pe rotile Min. 4 rotile  da
 Min. 2 roți cu frînă  da
 Braț articulat pentru fixarea
furtunelor respiratorii  da
 Suport pentru fixarea/atașarea
cablurilor electrice, furtunul aer,
oxigen pentru transportare,
depozitare  da
 Mîner pentru transportare  da
 Coș pentru accesorii  da
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului. *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 - valabil-
copie  confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului  *
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către
participantul câștigător
*Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare
cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat.

33100000-1

7 Ventilator de transport
1.00Bucată7.1 Ventilator de transport Ventilator transport (caracteristici

avansate)
Cod 110350
Descriere Ventilatorul de transport
este destinat pentru a lua locul
ventilaţiei manuale sau "ambalare"
în situaţii de urgenţă sau de
transport.
Parametrul   Specificația
Tip pacient   Adult, pediatric,
neonatal
Game control/setări  Volum total
15-1,000
  Flux inspir >60 L/min
  Nivelul de presiune 0-80 cm H2O
  Presiune în rampe da
  Rata respiratorie 0-100 rpm
  Timp inspir 0-2 s
  Rata I:E 1:1 to 1:8
  FiO2, % 21-100
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată7.1 Ventilator de transport   PEEP, cm H2O 0-20
  Suport presiune 0-45 cm H2O
  Mecanism trigger Flux sau
presiune
  Blocare panou de control da
Moduri de operare Modul A/C A/C
după volum respirator da
  A/C după după presiune
respiratorie da
 Modul SIMV SIMV volum
respirator da
  SIMV presiune respiratorie da
  SIMV suport presiune da
 Modul SIPAP/spontan CPAP
suport presiune da
 Ventilație neinvazivă  da
 Modul Apnea-backup  da
Monitorizări/afișări Presiune
inspiratorie de maximă  da
 Presiunea medie în căile
respiratorii  da
 Presiunea PEEP  da
 Volum total  da
 Volum minutar  da
 FiO2  da
 Rata respiratorie  da
 Timp inspir  da
 Timp expir  da
 Rata IE  da
Alarme pacient FiO2 mare/mic  da
 Volum minutare mare/mic  da
 Presiune inspiratorie joasă  da
 Presiune mare  da
 Lipsă PEEP  da
 PEEP mare  da
 Apnea  da
 Presiune/ocluzie continuă mare  da
 Inversare IE  da
 Rata respiratorie ridicată  da
 Circuit respirator deconectat  da
Alarme echipament Lipsă
alimentare gaz  da
 Lipsă alimentare electrică  da
 Eroare sistem  da
 Baterie descărcată  da
 Autodiagnostic eșuat  da
Display LCD TFT sau LED  da
 Touchscreen  da
Alimentare electrică Rețeaua
electrică 220 V, 50 Hz da
 Baterie internă  da
  Timp de operare  3 h
Greutatea ventilatorului   ≤ 7 kg
Accesorii
Circuite respiratorii adult tip
reutilizabil ≥ 2 set.
 pediatrice tip reutilizabil ≥ 2 set.
 neonatale tip reutilizabil ≥ 2 set.
Mască respiratorie adult tip
reutilizabil ≥ 1 set.
 pediatrice tip reutilizabil ≥ 1 set.
 neonatale tip reutilizabil ≥ 1 set.
Umidificator  Umidificator cu
mentinerea temperaturi si
umidificarea aerului în regim
automa, Compatibil cu ventilatorul
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1.00Bucată7.1 Ventilator de transport da
 Două regimuri de funcționare,
mască respiratorie, sondă
endotrahială  da
 Suport pentru fixarea
umidificatorului de brancadă  da
Cameră de umidificare pediatrice
tip reutilizabil ≥ 1 buc.
 neonatale tip reutilizabil ≥ 1 buc.
Filtre antibacteriale adult unică
utilizare ≥ 100 buc.
 pediatrice unică utilizare ≥ 100
buc.
 neonatale unică utilizare ≥ 100 buc.
Senzor de debit adult tip reutilizabil
≥ 2 buc.
 pediatrice tip reutilizabil ≥ 2 buc.
 neonatale tip reutilizabil ≥ 2 buc.
Plamăn de test adult tip reutilizabil
≥ 2 buc.
 pediatrice tip reutilizabil ≥ 2 buc.
 neonatale tip reutilizabil ≥ 2 buc.
Suport suport pentru fixarea
ventilatorului de brancadă  da
Geantă de transportare geanta să fie
dotată cu diviziuni și buzunare
pentru toate accesoriile necesare  da
Butelie de oxigen cu reductor și
manometru  2 buc.
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului. *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 - valabil-
copie  confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului  *
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către
participantul câștigător
*Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare
cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat.

33100000-1

8 Monitor cardiac staționar cu IBP
4.00Bucată8.1 Monitor cardiac staționar cu IBP Monitor pentru monitorizarea

funcțiilor vitale (caracteristici de
bază, accesorii neonatal)
Cod 260300
Descriere Sistem pentru
monitorizarea și afișarea funcțiilor
vitale ale pacientului cu
caracterisitici de bază.
Parametrul  Specificația
Tip pacient Adult, pediatric, nou-
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4.00Bucată8.1 Monitor cardiac staționar cu IBP născut da
Display, tip Diagonala ≥ 15 inch
 LCD TFT sau LED, Touchscreen
da
 "Numărul de curbe afișate
concomitent" între  3 și 12 minim
 Parametri afișați ECG
  Pulsul
  SpO2
  Fotopletismograma
  Presiunea sanguină neinvaziv
  Presiunea sanguină invaziv
  Debit cardiac
  Capnografia
  Temperatura
Analiza automată a undei ST
Trendingul ST da
 Media în analiza segmetului ST da
 "Culegerea semnalului ECG prin
cablu 3 si 5 electrozi" da
 I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn da
 Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV
 Gama de rejecție a modului comun
la 50 Hz ≥ 100 dB
 Rata cardiacă 15 - 300 bpm
 Detectarea aritmiei da
 Detectarea pacemaker da
 Monitorizarea respiratiei 0 - 150
rpm
 "Protecție în portiva șocurilor de
defibrilare" da
Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100%
 Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 %
 Monitorizarea rata pulsului 20 -
300 bpm
 Monitorizarea pletismogramei da
Modul NIBP Diapazonul 10 - 300
mmHg
 Regim de măsurare manual,
automat, butonul Start
 Regim automat 5, 10, 15, 30, 60,
120 min.
 "Buton de activare/dezactivare
manual a NIBP" da
 Metoda de măsurare oscilometrică
 Regim pacient adul, pediatric, nou-
născut
 "Buton de selectare rapidă a
 regimului de pacient" da
 Limita maximă de presiune la
regimului de pacient adult 300
mmHg
 Limita maximă de presiune la
regimului de pacient nou-născut
150 mmHg
Modul IBP Modul IBP da
 Diapazonul -50 ... +320 mmHg
 Acuratețea ± 1mmHg
 Sensivitatea de intrare 5 µV/mmHg
 Monitorizarea undei IBP da
Modul Capnografie (CO2) Modul
Capnografie (CO2) da
 Diapazonul 0 - 100 mmHg
 Rata respiratorie 0 - 150 rpm
 Timp de înregistrare Apnea 5 - 60 s
 Monitorizarea unei CO2 da
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4.00Bucată8.1 Monitor cardiac staționar cu IBP Modul Temperatura Diapazonul 0 -
50.0 °C
 Rezoluția 0.1 °C
 Număr de senzori 1 unit.
Protocoale de lucru preprogamate
da
Protocoale de lucru setate de
utilizator  da
Memorie internă  da
Trendingul evenimentelor  da
Arhivarea datelor  da
Imprimantă Încorporată da
Forme de raportare Viteza de
înscriere 5, 10, 25 mm/s
 Înscriere continuă da
 Preprogramate da
 Personalizate da
Alimentarea rețea electrică 220 V,
50 Hz da
 Baterie internă da
 Timp de lucru autonom a bateriei
minim 2 h
Interfata de conectare la monitorul
central Ethernet, wireless, RS-232
etc. da
Alarma Vizuala, sonora
 Manjetă deconectată da
 Manjetă defect da
 Senzor SpO2 deconectat da
 Senzor SpO2 defect da
 Alarmă concentrația SpO2
scăzuta/mărită da
 Nivelul baterie scăzut da
 Alarme rata cardiacă
scăzuta/mărită da
 Lipsă sursă externă de alimentare
da
 Buton de dezactivare/anulare
alarmei sonore da
 Ajustarea nivelului de alarmă da
Accesorii
Cablu ECG cu 3 electrozi - 1 buc.
da
 cu 5 electrozi - 1 buc. da
Electrozi ECG neonatal, unică
utilizare ≥ 300 buc.
Senzor SpO2 neonatal, reutilizabil
≥ 2 buc.
"Senzor Temperatură cu
fixare pe piele" neonatal,
reutilizabil ≥ 1 buc.
Manjete NIBP "neonatal Nr.1, 2, 3,
4, 5,
reutilizabil (1set/5buc)" ≥ 2 set.
Hîrtie termică  ≥ 15 buc.
"Circuite pentru Presiunea
sanguină invaziv" neonatal, unică
utilizare ≥ 30 set.
Circuite pentru Capnografie (CO2)
neonatal, unică utilizare ≥ 30 set.
Suport pe rotile suport da
 min. 4 rotile da
 min. 2 rotile cu frînă da
 coș pentru accesorii da
 mîner pentru transportare da
 "sistem de fixare a dispozitivului
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4.00Bucată8.1 Monitor cardiac staționar cu IBP de suport" da
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului. *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 - valabil-
copie  confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului  *
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către
participantul câștigător
*Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare
cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat.

33100000-1

9 Pompe de infuzie cu seringa
12.00Bucată9.1 Pompe de infuzie cu seringa Pompă de infuzie(perfuzor)  cu

seringă (caracteristici avansate)
Cod 130610
Descriere Acest grup de produse
înclude pompe pentru seringi cu
cerințe avansate, au rata reglabilă
de flux, prevăzute pentru anestezie,
folosirea de durată la patul
bolnavului, pentru transportarea
pacienţilor gravi, pot fi instalate
seringi pînă 60 ml.
Parametrul    Specificația
Display Date afișate Doza da
  Concentrația da
  Viteza de infuzie da
  Volumul de infuzie da
  Timpul de infuzie da
  Timpul pînă la final de infuzie da
  Mărimea seringei da
  Nivelul de ocluzie da
  Rata KVO da
  Data, ora da
  Nivelul de încărcare a baterii da
  Evenimente da
  Alarme da
Proprietățile pompei Rata fluxului
diapazonul 0.1 - 1,200 ml/h
  Pasul de incrementare 0.1 mL/h
 Dozarea bolusului  da
  Incrementarea 0.1-25 ml
  Doza bolus maximală inițială da
 Programarea dozei  da
  Concentrația 0.1-100 mg/ml
 Rata KVO  0.1 - 3 ml/h
 Eroarea  ≤2%
 Compatibil cu seringi produse de
diferiți producători  min. 8
producători
 Seringi acceptate  5, 10, 20, 30, 50,
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

12.00Bucată9.1 Pompe de infuzie cu seringa 60
 Detector de mărime a seringei  da
 Nivelul presiunei de ocluzie  ≥ 8
nivele
 Protecție la pătrunderea lichidelor
în dispozitiv  IP 22 - 24
 Chemare asistentă  da
Caracteristici de siguranță Protecție
la curgere liberă din sistem  da
 Intervalul de timp de blocare, min
≤5-100
 Limita dozei acumulate  da
 Limitare acce sprin buton de
blocare a tastelor sau prin parolă  da
Alarme și indicatori Ocluzie sus/jos
da
 Eroare de flux  da
 Eroare tehnică, internă  da
 Aer în sistem  da
 Eroare de sistem  da
 Seringă goală  da
 Perfuzia pe sfîrșite  da
 Perfuzie finisată  da
 Baterie descărcată  da
 Baterie epuizată  da
Alarmă sonoră Volum reglabil  Da
 Buton mod silențios  da
Jurnalul de evidență Numărul de
evenimente memorate  ≥ 1500
 Evenimente stocate Butoane
apăsate da
  Coduri de eroare da
  Alarme da
  Medicamente injectate da
  Cantitatea infuzată da
  Setări da
  Bolus solicitat da
Alimentarea Rețea electrică  220 V,
50 Hz da
 Baterie internă Reîncărcabilă da
  Timp de operare ≥ 10h la 5 mL/h
Acesorii
Suport sistem de fixare a pompei de
stativul de infuzie  da
Seringi 5 ml  ≥ 100 buc.
 10 ml  ≥ 100 buc.
 20 ml  ≥ 100 buc.
 30 ml  ≥ 100 buc.
 50 ml  ≥ 100 buc.
 60 ml  ≥ 100 buc.
Circuite circuit de interconectare   ≥
600 buc.
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului. *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 - valabil-
copie  confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului  *
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

12.00Bucată9.1 Pompe de infuzie cu seringa echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către
participantul câștigător
*Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare
cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat.
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10 Pompe de infuzie volum mare
10.00Bucată10.1 Pompe de infuzie volum mare Pompă de infuzie (perfuzor), volum

mare (caracteristici avansate)
Cod 130510
Descriere Acest grup de produse
înclude pompe de infuzie pentru
volume mari cu cerințe avansate;
pot avea 2 sau mai multe canale.
Fluxul este calibrat în ml/oră.  Au
posibilitatea de a efectua calcule a
raportului medicament/doză, ce
permite programarea fluxului
reeşind direct din indicaţiile
medicului.
Parametrul  Specificația
Display Date afișate Alarme
  Rata
  Volum infuzat
  Timpul infuzat
  Rata KVO
  Nivelul de încărcare a beteriei
  Nielul de ocluzie
  Evenimente ≥ 1500
  Istoria
  Data, ora
Capacitatea pompei Diapazonul
volumului infuzat 0.1 - 9999 ml
 Rata fluxului 0.1-1,200 ml/h
   Setarea prin incrementare
incepind cu 0.1 ml
 Regim de lucru KVO - mentinerea
venei deschise 0.1 - 3 ml/h
 Acuratetia infuziei ≤5 %
 Functia bolus Da
 Funcția de reglare a vitezei de
infuzie în bolus 1 - 1000 ml/h
 Selectarea volumului infuzat Da
 Selectarea ratei de infuzie Da
 Calcularea dozei/medicament Da
 Regim de lucru in picaturi (setarea
picaturilor) Da
 Regim de lucru in flux (setarea
fluxului) Da
 Trecerea automată în regim de
așteptare  da
 Încărcarea seringii da
 Compatibilitate cu RMN da
 Carcasa ermetizata pentru a
preveni scurgerea de lichide in
interiorul dispozitivului Da
 Senzor de picaturi Da
 Nivelul presiunei de ocluzie Cel
putin 8 niveluri
 Funcția de evacuare a bulei de aer
din sistema IV Da
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măsura

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

10.00Bucată10.1 Pompe de infuzie volum mare  Funcție de chemare asistentă Da
 Blocarea panoului de control Da
 Cititor bar cod da
 Alarma sonora Da
 Alarma vizuala Da
 Fixarea perfuzorului pe rampă
verticală  Da
Setări IV Protecție la flux liber da
 Capacitatea de captare aer da
 Conectare IV a acului da
Alarmă acustică și vizuală Ocluzie
da
 Nivelul de ocluzie ajustabil în
dependență de pacient  ≥ 1 - 15 psi
 Afișarea ocluziei în timp real da
 Alarmă de flux da
 Bula de aer da
 Sensor de cădere da
 Eroare de sistem da
 Set decuplat da
 Rezervor gol da
 Ușă deschisă da
 Senzor de picaturi Da
 Infuzia completă da
 Baterie descărcată da
 Baterie epuizată da
 Posibilitatea de setare a volumului
da
 Mod silence a alarmei da
Sistem de reducere a erorii
(tehnologie inteligentă) Setarea
parametrilor impliciți dați de
sistemul de reducere a erorii de
dozare la pornirea pompei da
 Programe de analiză presetate da
Port I/O  da
Jurnalul de evenimente Imprimare
da
 Imprimare ora/data da
 Timp reținut 1 an
Alimentarea electrică Rețea
electrică 220 V, 50 Hz da
 Baterie incorporata da
 Durata de operare autonoma ≥5 h
la fluxul de 25ml/h
Acesorii
Suport sistem de fixare a pompei de
stativul de infuzie da
Circuite   ≥ 200 buc
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului. *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 - valabil-
copie  confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului  *
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

10.00Bucată10.1 Pompe de infuzie volum mare bunului.*Instalare de către
participantul câștigător
*Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare
cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat.
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11 Sistem de autotranfuzie continua cu
utilizare intraoperatorie sau postoperator
pentru recupararea sângelui în situații de
sângerări masive

1.00Bucată11.1 Sistem de autotranfuzie continua cu utilizare
intraoperatorie sau postoperator pentru
recupararea sângelui în situații de sângerări
masive

Sistem de autotransfuzie continua
cu utilizare intraoperatorie sau
postoperator pentru recuperarea
sangelui in situatii de sangerari
masive
- Alimentare electrica : 220V AC,
50 Hz
- Manevrabilitate  usoara,
dispozitivul  avand roti cu miscare
independenta, cu sistem de blocare
pe toate rotile
- Suport  IV incorporate detasabil,
ajustabil pentru dimensiuni diferite
ale pungilor cu solutie salina,
retractabil in interiorul aparatului,
pentru depozitare
-     Profil ingust, amprenta la sol
mica
-     Utilizarea  sistemului intra si
post-operator in :  operatii  cardio-
toracice,  chirurgie  vasculara,
ortopedie, transplanturi de ficat,
urologie, traume si orice interventii
chirurgicale cu sangerare puternica
- Instalare si demontare simpla a
setului de autotransfuzie, in pozitie
orizontala
-     Procesarea sangelui sa se
initieze printr-o singura manevra si
sa se incheie automat cand a fost
procesat intregul volum de sange
- Posibilitate de programare pentru
pornire automata la detectarea unei
cantitati suficiente de sange
- Un singur set de procesare pentru
toate tipurile de operatii
- Mai multe programe de spalare:
- normala
- Rapida
- Spalare de urgenta
- Volum mic al vasului de
centrifugare, care sa nu depaseasca
135 ml
- Vasul de centrifugare sa prezinte
indentatii pentru  marirea suprafetei
de contact a sangelui cu solutia de
spalare si pentru compactarea
eficienta a eritrocitelor
-    Viteza inalta de procesare a
sangelui
* viteze de umplere: pana la 600
ml/min
* viteza de centrifugare: pana la
10.000 rot/min
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată11.1 Sistem de autotranfuzie continua cu utilizare
intraoperatorie sau postoperator pentru
recupararea sângelui în situații de sângerări
masive

- Eliminare intr-un procent cat mai
ridicat a componentelor nedorite:
plasma, resturi de celule, celule
albe, trombocite, anticoagulant
- Calitate inalta a procesarii
sangelui.
- Nivel ridicat de hematocrit >50%
- Eliminare leucococite, trombocite
>90%
- Spalare anticoagulanti si factori
complementari >90%
- Eficienta mare a procesarii: min.
25 ml/min concentrat de celule rosii
procesat
- Posibilitate de autotestare a
componentelor electrice si
mecanice
- Flux redus solutie de spalare:
aprox.  250ml/ciclu, ajustabil
- Sistemul de vacuum integrat (
pompa de vacuum si regulator
electronic) in aparat ; vacuum
maxim : -370 mmHg
- Sistem de afisare in timp real al
parametrilor si fazelor de procesare
– touchscreen de dimensiuni mari
pentru o buna vizibilitate
- Semnal luminos de avertizare
pentru alarme
- Cutie de depozitare detasabila
pentru accesorii mici si sertar
incorporat detasabil pentru acesorii
mari sau pungi de solutii
- Porturi USB pentru descarcare
date
- Posibilitate de introducere date
pacient, loturi/serii componente
utilizate, solutii si medicatie
aplicate, etc
- Posibilitate de descarcare date pe
stick USB sau direct pe PC
- Posibilitate de filtrare date si
exportare selectiva a acestora
- Protejare date prin parola
- Posiblitate stocare date pentru 120
utilizari
- Maner rabatabil, cu 3 pozitii
diferite  pentru sustinere cutie set in
timpul montarii, transport si
depozitare
- Posibilitatea de a atasa simultan
un rezervor aditional de colectare
sange
- Sistem de detectare si intrerupere
in caz de depasire flux aspirat
- Sistem de afisare in timp real a
cantitatii de sange procesat, a
volumului solutiei de spalare si a
concentratului de eritrocite
- Functii de golire centrifuga in
rezervor, in unga de produs final,
indepartare aer din punga de produs
final
- Detectarea scurgerilor de curent:
in acord cu EN 60 601-1
- Siguranta electrica : in acord cu
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată11.1 Sistem de autotranfuzie continua cu utilizare
intraoperatorie sau postoperator pentru
recupararea sângelui în situații de sângerări
masive

EN 60601-1, IEC 601-1
Conditii de operare:
Temperatura operationala 15- 30 °C
Umiditate relativa: 10 % la 95 %
Dimensiuni echipament:
Latime: mai mic de 70 cm,
Inaltime:  cca. 80 cm, Adancime:
mai mica de 45 cm
Service in garanţie
Termen de garanţie: 12 de luni de la
punerea in funcţiune
Se va asigura service si mentenanta
gratuit pe perioada garanţiei
Timpul intervenţiei la beneficiar va
fi de max. 48 ore.
Instalare si training
Instalarea, punerea in funcţiune si
instruirea personalului medical se
va efectua la beneficiar, in locaţia
de livrare si sunt operaţii incluse in
preţ.
Training:
Personal medical
Manual de utilizare in limba
romana
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului. *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 - valabil-
copie  confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului  *
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către
participantul câștigător
*Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare
cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat.

33100000-1

12 Aparat pentru dezinfectare cu ultrasunet
1.00Bucată12.1 Aparat pentru dezinfectare cu ultrasunet Aparat pentru dizenfectare cu

ultrasunet
Dispozitiv pentru prelucrarea si
tratamentul prealabil al
instrumentelor complexe de
microchirurgie prin acțiunii
combinate de distrugere a efectului
utrasonic și a unei curățări
puternice a canalului.
Capacitatea instrumentului: până la
nr. 20 cu conexiuni de blocare luer
dedicate sau manșoane de injecție.
Dimensiunile rezervorului: nu mai
putin de 600x300x200h mm
Dimensiunile coșului: aprox.
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată12.1 Aparat pentru dezinfectare cu ultrasunet 600x250x100h mm
 Rezervor de spălare din oțel
inoxidabil AISI 316L.
Corp exterior din oțel inoxidabil
AISI 304.
 Pompă pentru dozarea chimică
automată.
 Conformitate cu standardul ISO
15883-1.
 Port RS 232 pentru conectarea
imprimantei.
 Port USB pentru descărcarea
datelor ciclului.
numărul rezervoarelor cu
ultrasunete 1
capacitatea totală a rezervoarelor cu
ultrasunete – nu mai putin de 40 lt.
numărul maxim de instrumente
canulate ≥ 12
numărul de conexiuni ≥ 6
butonul tactil al panoului de
control, afișajul LCD grafic ≥ 4
inch
programe standard ≥ 20
programe personalizate ≥ 10
port USB
putere ultrasunet W ≥ 1000
pompa standard de dozare 1
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului. *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 - valabil-
copie  confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului  *
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către
participantul câștigător
*Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare
cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat.
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13 Aparat radiologic digital portativ
1.00Bucată13.1 Aparat radiologic digital portativ Unitate de radiografie, mobilă

Descriere Sistem radiografic digital
pe consolă mobilă
Parametru  Specificaţie
Generator putere minim 30 KW
ANOD TUB Raze X Capacitate
termică, HU  ≥ 100000
 kVp, Diapazon   ≥ 40-150
 mAs Diapazon  ≥ 0,1-200
 Pata focală, mm  0,5 -1,5
 Timp de expunere 0,001-10 s
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1.00Bucată13.1 Aparat radiologic digital portativ SID DIAPAZON, cm  ≥ 100
tip SID   Laser
INDICATORI  Tip  Digital
 kVp  Digital
 mAs  Digital
COMPUTER CPU ≥2.2 GHz, ≥2
nuclee
 Sistem de operare Windows 7 sau
echivalent
 Memorie ≥ 8GB
 Hard disk  ≥ 500GB
 WiFi  ≥ 802.11b/g
DETECTOR DIGITAL  DR  DA
 Wireless da
 Rezoluţie matrice ≥ 2400x3000
pixels
 Pixel ≤ 140 µm
 Gradaţie  ≥ 16 biti
 Dimensiune, cm  ≥ 35x43
 Timp pînă la apariţia imaginii
Max 15 sec
 Tip conectare la unitate Serial,
USB, Eth, WiFi
MONITOR Încorporat da
 Touch screen da
 Diagonală, in ≥ 19"
 Rezoluţie min  1280x1024
CENTRARE PACIENT/ LUMINA
COLIMATOR   da
CERINŢE ALIMENTARE   Toate
componentele echipamentului
electric se vor conecta la priză prin
fişă de reţea de tip F  “Schuko”
  Electricitate: 220  Volţi
monofazic, Frecvenţa 50 Hertz
  CABLU Minim 5 m
Greutate, kg  ≤ 220
Interfața utilizatorului  cu sistem
integrat de procesare a imaginii
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului. *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 - valabil-
copie  confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului  *
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către
participantul câștigător
*Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare
cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat.

33100000-1

14 Frigider cu destinație medicală pentru
păstrarea plasmei (-30C)
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1.00Bucată14.1 Frigider cu destinație medicală pentru
păstrarea plasmei (-30C) Congelator de pastrarea plasmei

n/o Caracteristica
 Cerinţa
1 Destinaţia  Pentru pastrarea
plasmei congelate de la -30oC
2 Criteriile tehnice  *Mentinerea
uniformă a temperaturii în cameră
*Temperatura de funcționare
variază de la -15 ° C la -30 ° C;
*Suprafețele interioare și exterioare
sunt acoperite cu un strat de pulbere
rezistent la bacterii sau material
inoxidabil;
*Garnitura cu închidere magnetică
*Sistem de dezghetare automata cu
posibilitatea programarii
periodicitatii;

  *Catpacitatea camerei de lucru
minim 300 litre
*Dotat cu minim 4 sertare
telescoplce acoperite cu un strat de
pulbere rezistent la bacterii sau
material inoxidabil;
*Fiecare sertar dotat cu
despartitoare pentru plasarea
pungilor in pozitie verticala
*Senzor de temoratura in interior
dotat cu container cu lichid special
pentru monitorizarea t in interiorul
produsului
*Dotat cu sticher de memorie
*Ecran de vizualizare alectronica a
temperaturii
*Inregistrator graphic a
temperaturii
*Sistem de lalarma sonar in caz de
varierea temperaturii

3 Anul de producere 2017/2018
4 Confirmarea certificării
sistemului de management al
calităţii  - prezentarea certificatelor
de la producător
- -ISO13485; ISO 9001, CE pentru
producător sau normelor naţionale
de producere;
- -declaraţia de conformitate  a
produsului ofertat  cu lista
dispozitivelor medicale  conform
Directivei 93/42/CE pentru cele cu
marcajul CE a cfomponentelor
folosite la realizarea sistemului dat.
- -seria de standarde IEC 601 pentru
echipamentul medical electric
- -manualul de validarea sistemului
ce va confirma validarea sistemului
de producere răcire și recirculare a
apei ultrapurificate
5  Paşaportul tehnic,servis
manual,diagrama electronică  şi
instrucţiunea de utilizare. autorizat
de producător cu indicarea anului
de producere, seriei şi numărului
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1.00Bucată14.1 Frigider cu destinație medicală pentru
păstrarea plasmei (-30C)

echipamentului, prezentat la livrare
în  original şi limba de stat,
autentificată de biroul de traduceri.
6 Alte cerinţe - prezentarea copiei
imaginii (foto) a echipamentului
oferta
7  Termen de garanţie 36 luni din
momentul  punerii în exploatare
8 Instalarea  echipamentului de
participantul câştigător pe parcursul
a 10 zile din momentul livrării
9 Instruirea personalului -asigurat
de participantul câştigător pe
parcursul  a 10 zile din momentul
instalării
10  Servicii de întreținere periodică
și reparație în perioada de garanție
asigurate de participantul câştigător
pe parcursul  a 36 luni din
momentul punerii în   exploatare
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15 Dispozitiv pentru decongelarea
componentelor sanguine (plazma,
crioprecipitat)

1.00Bucată15.1 Dispozitiv pentru decongelarea componentelor
sanguine (plazma, crioprecipitat)

Dispozitivul de dezghetare a
plasmei

n/o Caracteristica
 Cerinţa
1 Destinaţia  Pentru dezghetarea
rapida a plasmei si
crioprecipitatului congelate de la -
30oC inainte de transfuzare
2 Criteriile tehnice *Sistem  de
amestecare a coșurilor perforate cu
pungi de plasmă se realizează în
apă la o temperatură de 36,5 ° C
pentru schimbul optim de căldură și
siguranța garantată a plasmei.
*Încălzirea directă a camerei
interioare  controlată de senzor de
temperatură încorporat.
*Posibilitatea începerii următorului
ciclu de dezghețare imediat după
încheierea celui precedent, fără
pregătire.
*Controlul temperaturii
microprocesorului cu alarmă sonoră
și vizuală pentru supraîncălzire.
*Afișaj independent pentru fiecare
coș.
*Posibilitate  de a întrerupe ciclul
de dezghețare pentru a verifica
plasma sau a adăuga pungi
suplimentare.

  *Capacitatea de lucru minim 2
pungi
*Temperatura de lucru 36,5 ° C
*Coșul și camera de dezghețare
interioară din oțel inoxidabil
lustruit;
*Acoperirea antibacteriană a
suprafețelor exterioare ale agentului

33100000-1



pag. 31

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată15.1 Dispozitiv pentru decongelarea componentelor
sanguine (plazma, crioprecipitat)

de dezghețare;
*Sistem de deversare rapid
conectabil pentru golireaa rapidă a
camerei de lucru;
*Camera interioară este bine
accesibilă pentru spălare;
*Partea exterioară a dispozitivului
nu este încălzită din cauza
materialelor termoizolante;
*Temperatura în camera de lucru
rămâne lungă datorită materialelor
termoizolant
3 Anul de producere 2017/2018
4 Confirmarea certificării
sistemului de management al
calităţii  - prezentarea certificatelor
de la producător
- -ISO13485; ISO 9001, CE pentru
producător sau normelor naţionale
de producere;
- -declaraţia de conformitate  a
produsului ofertat  cu lista
dispozitivelor medicale  conform
Directivei 93/42/CE pentru cele cu
marcajul CE a cfomponentelor
folosite la realizarea sistemului dat.
- -seria de standarde IEC 601 pentru
echipamentul medical electric
- -manualul de validarea sistemului
ce va confirma validarea sistemului
de producere răcire și recirculare a
apei ultrapurificate
5  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.
6 Alte cerinţe - prezentarea copiei
imaginii (foto) a echipamentului
oferta
7  Termen de garanţie 36 luni din
momentul  punerii în exploatare
8 Instalarea  echipamentului de
participantul câştigător pe parcursul
a 10 zile din momentul livrării
9 Instruirea personalului -asigurat
de participantul câştigător pe
parcursul  a 10 zile din momentul
instalării
10  Servicii de întreținere periodică
și reparație în perioada de garanție
asigurate de participantul câştigător
pe parcursul  a 36 luni din
momentul punerii în   exploatare
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16 Defibrilator extern manual (caracteristici
avansate) cu ECG--scop, registrator,
sincronizator

3.00Bucată16.1 Defibrilator extern manual (caracteristici
avansate) cu ECG--scop, registrator,
sincronizator

Defibrilator extern, automat,
manual (caracteristici avansate)
Cod 130410
Descriere Defibrilator extern,
automat, manual destinat utilizării
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3.00Bucată16.1 Defibrilator extern manual (caracteristici
avansate) cu ECG--scop, registrator,
sincronizator

personalului specializat cu
caracteristici avansate
Parametrul   Specificația
Defibrilator  Selectarea energiei
Internă  5 -50 J
  Externă "adult 50-360 bifazic;
2-20 pediatric/nou-născut"
 Controlul padelelor Încărcare da
  descărcare da
  descărcarea energiei da
 Forma de undă la ieșire  bifazică
 Sincronizator  da
Regim de operare Manual  da
 Automat AED  da
Display Mărimea display  ≥ 6 inch
  TFT LCD color, LED  da
 Rezoluția  640 x 480 pix.
 Afișarea derivațiilor bipolare  I, II,
III
 Captarea semnalului ECG prin
intermediul padelelor  da
 Afișarea ritmului cardiac  da
 Alerme ale ritmului cardiac  da
 Diapazon  30 - 300 BPM
 Acuratețea  ± 1 BPM
 Frecvența de lucru   0.05-100 Hz
Modul ECG Captarea semnalului
ECG prin fir cu 5 electrozi  da
 Diapazon  30 - 300 BPM
 Acuratețea  ± 1 BPM
 Depistare pacemaker  da
 Protecție în potriva șocurilor de
defibrilare  ≥ 400 J
 Mesaje de alarmă  HR, Asistola,
VF, VT
Pacemaker Pacemaker  da
 Modul de stimulare cu rată fixă  da
 Modul de stimulare  deamand  da
 Rata de stimulare  30-200 bpm, ±
1bpm
 Curentul de ieșire  0 - 200 mA
 Lățimea pulsului  5 - 40 msec.
 Rezoluția, curent de ieșire  1 mA
 Durată puls  >20 ms
Imprimantă pentru ECG Viteza
hîrtiei  25, 50 mm/sec
 Imprimantă termică încorporată  da
 Printare   auto sau manuală
 Adnotări ora da
  data da
  derivația da
  ritmul cardiac da
  modul de operare da
  forma undei descărcate da
 Funcția sumară  da
Memorie Memorie internă sau
Posibilitatea de instalarea a cartelei
de memorie  da
 Informația stocată  ECG, șoc,
vocele din anturaj
 Capacitatatea de stocare  ≥ 3 ore
"Soft specializat
pentru PC" Dacă este necesar de
soft pentru interpretarea
inregistrărilor ECG, șoc, audio.
Atunci să fie inclus softul și cablul
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3.00Bucată16.1 Defibrilator extern manual (caracteristici
avansate) cu ECG--scop, registrator,
sincronizator

pentru conexiune cu PC  da
Modul SpO2 Modul SpO2  da
 Rata SpO2  1 - 100%
 Precizia  70 - 100%, ± 2%
 Rata pulsului  30-300 bpm
 Mesaje de alarmă  da
Modul NIBP Modul NIBP  da
 Regim de măsurare paciente adult,
pediatric, nou-născut  da
 Acurateția NIBP  ± 3 mmHg
 Limita maximă a tensiunei arteriale
300 mmHg
 Regim automat de măsurare  1, 5,
10, 15, 30, 60, 120 min.
 Mesaje de alarmă  da
Alimentarea Rețea electrică 220 V,
50 Hz  da
 Baterie internă reîncărcabilă  da
 timp de lucru baterie  2 ore ECG
continuu sau 100 descărcări
Greutatea    <9 kg
Accesorii
Padele Adult, reutilizabile  1 set.
 "Pediatrice, reutilizabile (padele
sau adaptoare
pediatrice)"  1 set.
Electrozi AED de unică utilizare
Adult, unică utilizare, cu termenul
de  valabilitate 2 ani la momentul
livrării  5 buc.
 Pediatrice, unică utilizare, cu
termenul de  valabilitate 2 ani la
momentul livrării  5 buc.
Electrozi pacemaker Adult, unică
utilizare, cu termenul de
valabilitate 2 ani la momentul
livrării   10 buc.
 Pediatrice, unică utilizare, cu
termenul de  valabilitate 2 ani la
momentul livrării   10 buc.
Cablu ECG reutilizabil  3 fire  1
buc.
Electrozi ECG Adult, unică
utilizare, cu termenul de
valabilitate 2 ani la momentul
livrării  100 buc.
 Pediatrice, unică utilizare, cu
termenul de  valabilitate 2 ani la
momentul livrării  100 buc.
Senzor SpO2 Adult, reutilizabil  1
buc.
 Pediatric, reutilizabil  1 buc.
Manjete NIBP Adult, reutilizabil   2
buc.
 Pediatric, reutilizabil   2 buc.
Hîrtie termică   10 buc.
Gel de contat   1 L.
Stand pe rotile stand pe rotile  da
 ≥ 4 roți  da
 ≥ 2 roți cu frînă  da
 mîner pentru transportarea
standului  da
 coș pentru accesorii  da
 suport pentru gel de contact  da
 sistem de fixare dispozitivului de
suport  da
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3.00Bucată16.1 Defibrilator extern manual (caracteristici
avansate) cu ECG--scop, registrator,
sincronizator

* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului. *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 - valabil-
copie  confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului  *
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către
participantul câștigător
*Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare
cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat.
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17 Cardiostimulator bocameral extern
2.00Bucată17.1 Cardiostimulator bocameral extern CARDIOSTIMULATOR

BICAMERAL EXTERN
Moduri de ritm DDD, DOO, DDI,
AAI,AOO, VVI, VOO
Rata (de baza)  (30 … 200 ppm) ±
1 ppm
Rata inalta  (80 … 230 ppm) ± 1
ppm
Rata atriala rapida  (80 … 800
ppm) ± 1 ppm
Amplitudine (A): 0.1-20 mA
Amplitudine (V): 0.1-25 mA
Sensibilitate (A) 0.4 … 10 mV ±
15%
Sensibilitate (V) 0.8 … 20 mV ±
15%
Durata impulsului 1-1,5  ms
Indicator de alarma Acustic
Alimentare Baterii (minim 7 zile
pentru 1.5V alcaline
Dimensiuni nu mai mult de  21 x 9
x 4.5 cm
Greutatea: nu mai mult de 700 g
Cardiostimulator
Moduri de ritm DDD, DOO, DDI,
AAI,AOO, VVI, VOO
Rata (de baza)  (30 … 200 ppm) ±
1 ppm
Rata inalta  (80 … 230 ppm) ± 1
ppm
Rata atriala rapida  (80 … 800
ppm) ± 1 ppm
Amplitudine (A): 0.1-20 mA
Amplitudine (V): 0.1-25 mA
Sensibilitate (A) 0.4 … 10 mV ±
15%
Sensibilitate (V) 0.8 … 20 mV ±
15%
Durata impulsului 1-1,5  ms
Indicator de alarma Acustic
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2.00Bucată17.1 Cardiostimulator bocameral extern Alimentare Baterii (minim 7 zile
pentru 1.5V alcaline
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului. *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 - valabil-
copie  confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului  *
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către
participantul câștigător
*Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare
cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat.
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18 Aspirator chirurgical
2.00Bucată18.1 Aspirator chirurgical Aspirator chirurgical (performanță

medie)
Cod 130340
Descriere Aspiratoarele chirurgicale
sunt capabile să creeze o presiune
de vid > 600 mmHg. Cele mai
multe proceduri chirurgicale
necesită aspirare pentru a elimina
sîngele şi lichidele care se
acumulează în zona operatorie şi
obstrucţionează vizibilitatea
chirurgului.
Parametru  Specificația
Vacuum Limita minimă 0 mm Hg
 Limita maximă ≥ 650 mmHg
 Rata de flux, l/min. ≥ 50 l/min
 Indicator vacuum da, eroarea  ≥
±10%
 Reglator aspirație da
Nivelul de zgomot, dBA  ≤ 60 dBA
Vas colector "În timpul aspirării se
utilizează doar
 un vas colector" da
 Selector mecanic de vas da
 Numărul 2 buc.
 Capacitatea, L ≥ 4 L
 Protecție la umplere pentru fiecare
vas da
 Vas tip reutilizabil da
Suport mobil "Container pentru
amplasarea tubului
de aspirare" da
 Suport cu rotile ≥ 4 roti
 Roti cu frina da, ≥ 2 buc.
 Mîner pentru transportare da
Accesorii Pedală de pornire/oprire a
aspirației da
 Filtru de unică utilizare 15 buc.
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2.00Bucată18.1 Aspirator chirurgical Tensiunea de alimentare  220 V, 50
Hz
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului. *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 - valabil-
copie  confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului  *
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către
participantul câștigător
*Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare
cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat.
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19 Fibrolaringoscop cu set de lame
2.00Bucată19.1 Fibrolaringoscop cu set de lame Fibrolaringoscop

Tip Larigoscop cu fibră optică
Sursa de lumina LED
 Lumină albă
Lame laringoscop Oțel inoxidabil ti
McIntosh
Lame de diferite mărimi in set
(2,3,4,5)
 Autoclavabile la 134°C timp de 5
min
Miner laringoscop Metal
cromat/inox
Sistem de prindere a lamei
Alimentare accumulator Li-ion
Statia de incarcare
Trusa de plastic cu inchizătoare
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului. *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 - valabil-
copie  confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului  *
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către
participantul câștigător
*Documente confirmative:
*Manual de service în una din
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2.00Bucată19.1 Fibrolaringoscop cu set de lame limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare
cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat.
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20 Paturi cardiochirurgicale funcționale
6.00Bucată20.1 Paturi cardiochirurgicale funcționale Pat multifunctional pentru adulţi (6-

8 poziţii)
Cod 140390
Descriere Paturi motorizate pentru
secții de ATI și secții de reanimare
Parametrul  Specificația
Tip  multifuncțional  cu 6-8 poziții
Tip pacient  adult
Controlul pacientului tip Toate
butoanele să fie însoțite de
simboluri grafice
 Funcționalități poziționare
sedentară
  poziționare Trendelenburg
  poziționare anti-Trendelenburg
Controlul de către asistentă
Blocarea control pacient da
Greutatea maximă a pacientului Cu
etichetă pe pat ≥220 kg
Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm
Rotile Diametru ≥12.5 cm
 Sistem de blocare  la minim 2
rotile
Parapete de protecție laterale  da
Extensia lungimii patului  opțională
Sectiunea spate să aibă cadru pentru
detector radiologic  ≥ 43 x 43 cm
Cintar electronic pacient da
Reglare manuală a părților
importante în caz de lipsă de
energie electrică  opțională
Alimentare   220 V, 50 Hz
Saltele lavabile ortopedică  inclusă
 antidecubit + accesorii inclusă
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului. *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 - valabil-
copie  confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului  *
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către
participantul câștigător
*Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare
cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat.

33100000-1

21 Lampa chirurgicală de frunte pentru
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intervenții de chirurgia cardiaca montata pe
casca

1.00Bucată21.1 Lampa chirurgicală de frunte pentru intervenții
de chirurgia cardiaca montata pe casca

Lampa chirurgicala de frunte pentru
interventii de chirurgia cardiaca
montata pe casca
Fără a fi legate de sursa de lumină
 Iluminează chiar cea mai profundă
cavitate chirurgicală
 Aliniere coaxială pentru penetrarea
maximă a luminii
 Distanța de lucru de până la 60 cm
 Durată de viață a bateriei de 5 ore
la intensitate maximă
 Durată de viață a LED-urilor de
50.000 de ore
 Căptușeală dublă in punctele de
fixare pentru confort
 Sursa de lumină: doua faruri cu
LED
Lampa de iluminare: nu mai putin
de 140.000 lux la distanta de 40 cm
Temperatura culorii: aprox.5700-
6200 ° Kelvin
Dimensiunea spotului de iluminare:
6-7 cm la distanta de 40 cm
Greutate faruri nu mai mult de
100gr
Bandă de construcție: plastic rigid
cu căptușele duble detașabile
Baterie: litiu-ion reîncărcabil
(incluzând încărcătorul) cu
indicatoul de incarcare
Dimensiunile pachetului de
acumulatori: nu mai mult de 8,0 x
11 x 3 cm)
Greutatea acumulatorului: nu mai
mult de  200gr;
Set de livrare:
 1 sursa de lumina dubla LED
montata pe casca
 2 pachete de acumulatori
 1 Stație de bază de incarcare
 1 cablu de alimentare
 1 cablu de baterie
 1 centură de baterie
 1 case rigid
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului. *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 - valabil-
copie  confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului  *
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către
participantul câștigător
*Documente confirmative:

33100000-1



pag. 39

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată21.1 Lampa chirurgicală de frunte pentru intervenții
de chirurgia cardiaca montata pe casca

*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare
cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat.
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22 Saltea antiescara
2.00Bucată22.1 Saltea antiescara Saltea Antiescara

Dimensiune nu mai putin de
200x84x10cm (H);
Greutate max. a pacientului : 150
Kg;
Alimentare: 220-230V;
Compresor cu posibilitate de a regla
presiunea în funcție de greutatea
pacientului;
Alarmă luminoasă și sonoră
(dezactivată) pentru a indica
prezența anomaliilor în sistem,
defecțiune alternativă, întrerupere a
alimentării;
Timp de umflare: nu mai mult de
25 min;
Timp de desumflare rapida: nu mai
mult de10 sec
Funcția pernă de cap și fermoar.
Funcția statică pentru a crea o
suprafață solidă, cu cârlige care
trebuie fixate la capătul patului.
Husa detasabila lavabila, cu
proprietati hidrofobe.
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului. *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 - valabil-
copie  confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului  *
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către
participantul câștigător
*Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare
cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat.
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23 Defibrilator pentru defibrilare
intraoperatorie cu electrozi cardiaci (palete)

1.00Bucată23.1 Defibrilator pentru defibrilare intraoperatorie
cu electrozi cardiaci (palete)

Defibrilator extern, intern
(caracteristici avansate)
Cod
Descriere Defibrilator extern si
intern, manual destinat utilizării
personalului specializat cu
caracteristici avansate
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1.00Bucată23.1 Defibrilator pentru defibrilare intraoperatorie
cu electrozi cardiaci (palete)

Parametrul   Specificația
Defibrilator  Selectarea energiei
Internă  2 -30 J
  Externă 50-200 sau 50-360
bifasic; 2-70 pediatric/neonatal
 Controlul padelelor Încărcare da
  descărcare da
  descărcarea energiei da
 Forma semnalului  bifazică
 Sincronizator  da
 Electrozi disponibili  adult,
pediatric (externe/interne)
 Setarea automata a modului de
lucru in dependenta de electrodului
conectat  da
Display ECG Afișarea derivațiilor
bipolare  pina la 12 derivații
simultan
 Captarea semnalului ECG prin
intermediul padelelor  da
 Afișarea ritmului cardiac  da
 Alerme ale ritmului cardiac  da
 Frecvența de lucru   0.05-100 Hz
Pacemaker extern   Opțiune
 Modul de stimulare  la cerere, cu
rată fixă
 Rata de stimulare  50-150 ppm
 Curentul de ieșire  0-140 mA
 Durată puls  >20 ms
Imprimantă pentru ECG Viteza
hîrtiei  25 mm/sec
 Printare   auto sau manuală
 Adnotări ora da
  data da
  derivația da
  ritmul cardiac da
  modul de operare da
  panta da
 Funcția sumară  da
 Configurația  opțiuni SpO2
Alimentarea Rețea electrică 220 V,
50 Hz  da
 Baterie internă reîncărcabilă  da
 timp de lucru baterie  2 ore ECG
continuu sau 20 descărcări
Greutatea    <9.1 kg
Accesorii Padele pentru adult   da
 Padele pediatrice sau adaptoare
pediatrice  da
 Electrozi - lingura  pentru
defibrilatia interna  da
 Gel de contact  da
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului. *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 - valabil-
copie  confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului  *
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
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1.00Bucată23.1 Defibrilator pentru defibrilare intraoperatorie
cu electrozi cardiaci (palete)

echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către
participantul câștigător
*Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare
cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat.

33100000-1

24 Analizator biochimic, semiautomat cu
sistem de tip deschis

2.00Bucată24.1 Analizator biochimic, semiautomat cu sistem
de tip deschis

Analizator biochimic, semiautomat
cu sistem de tip deschis.
Descriere : Analizator semiautomat
destinat analizelor biochimice cu
sistem de tip deschis de reactive.
Tip sistem – sistem deschis de
reactive.
Tip proba – ser, plazma.
Reagenti – lichid.
Incubator – incorporat cu
capacitatea minima pentru 40 probe
, cu doua regime termice 25 C si 37
C .
Parametrii tehnici solicitati:
- Canale de citire – mai mult de 10
- Lungimea caii optice  - 1cm
- Spectru de lucru – 320-670 nn
Posibilitatea  efectuarii concomitent
a mai mult de 10 probe de acelasi
fel (punct final, cinetica s.a)
Productivitatea  - punct final – nu
mai putin  450- 500 probe/ora.
Metodicile cinetice de 4 min. – nu
mai putin 200 pe ora.
Procesarea probelor : posibilitatea
procesarii diferitor metodice
simultan, pe diferite canale.
EX: metodicile punct final +
metodicile cinetice. (Gluc + ALT +
MB)
Incubator: incorporat, cu
capacitatea minima pentru 40
probe.
Posibilitatea citirii Diffmod, intr-un
godeu  Bilirubina si
imunoturbidimetria 0.4 ml volum
minim (numai).
Agitator : agitator probe incorporate
(sistemul multicuve trebuie să fie
adaptată atît cu mixerul cît și cu
aparatul)
 Certificat CE – da.
Garantie, termen de garantie –
minim 24 de luni de la data
instalarii si punerii in functie  a
echipamentului.
Ofertantul să fie distribuitor oficial
în legătură cu facilitarea soluționării
problemelor ce țin de deservire și
procurarea pieselor pentru viitor.
Instalarea si punerea  in functie la
sediul benficiarului  de catre
reprezentatul autorizat al
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2.00Bucată24.1 Analizator biochimic, semiautomat cu sistem
de tip deschis

producatorului – da.
Trainingul personalului medical si
tehnic-da.
Prezenta imprimantei, display-ului,.
Alimentare 220 V, 50 HZ.
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului. *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 - valabil-
copie  confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului  *
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către
participantul câștigător
*Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare
cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat.

33100000-1

25 Analizator automat VSH minim 20 poziții
1.00Bucată25.1 Analizator automat VSH minim 20 poziții Analizator automat   VSH

Descriere: Analizator automat
VSH
Metoda determinarii: determinarea
directa VSH in tuburi primare cu
K3EDTA pentru analize generale a
sângelui cu K3EDTA, fară
scoaterea capacului.
Canale de citire pentru minimum 20
eprubete.
Termostat încorporat pentru
minimum 20 eprubete.
Productivitatea : > 60 teste/oră
Parametrii tehnici solicitați:
-fară folosirea materialului biologic
din tub ,
- lucru fara reziduri biologice,
-determinarea : toate probele odata,
in mod continuu,cu punerea pe bord
proba cu proba și combinând-
batch+continuu ,mixer incorporate.
Ecran touch screen color.
Posibilitatea de a efectua controlul
calitații cu ajutorul materialului de
control pentru VSH.
Unitați de măsură- Pancenko/
Westergreen
Consumabile:
Nu-I necesar de a procura material
consumabile.
Afișat- LCD
Alimentarea-220V,50Hz
Certificat de la producator ce atestă
pregatirea specialiștilor pentru
întreținerea tehnică a
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1.00Bucată25.1 Analizator automat VSH minim 20 poziții echipamentului.
Garanție: termen de minim. 24 de
luni de la data instalării, nu este
necesară materia suplimentară.
Servicii asociate- timp maxim de
intervenție post-garanție :  24 ore.
Instalarea si punerea in funcție la
sediul beneficiarului de către
reprezentantului autorizat al
producătorului.
Trainingul personalului medical si
tehnic.
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului. *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 - valabil-
copie  confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului  *
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către
participantul câștigător
*Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare
cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat.

33100000-1

26 Analizator automat VSH minim 4 poziții
1.00Bucată26.1 Analizator automat VSH minim 4 poziții Analizator automat   VSH

Descriere: Analizator automat
VSH
Metoda determinarii: determinarea
directa VSH in tuburi primare cu
K3EDTA pentru analize generale a
sângelui cu K3EDTA, fară
scoaterea capacului.
Canale de citire pentru minimum 4
eprubete.
Termostat încorporat pentru
minimum 4 eprubete.
Productivitatea : > 60 teste/oră
Parametrii tehnici solicitați:
-fară folosirea materialului biologic
din tub ,
- lucru fara reziduuri biologice,
determinarea : toate probele odata,
in mod continuu,cu punerea pe bord
proba cu proba și combinând-
batch+continuu ,mixer incorporate.
Ecran touch screen color.
Posibilitatea de a efectua controlul
calitații cu ajutorul materialului de
control pentru VSH.
Unitați de măsură- Pancenko/
Westergreen
Consumabile:
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1.00Bucată26.1 Analizator automat VSH minim 4 poziții Nu-I necesar de a procura material
consumabile.
Afișaj- LCD
Alimentarea-220V,50Hz
Certificat de la producator ce atestă
pregatirea specialiștilor pentru
întreținerea tehnică a
echipamentului.
Garanție: termen de minim. 24 de
luni de la data instalării, nu este
necesară materia suplimentară.
Servicii asociate- timp maxim de
intervenție post-garanție :  24 ore.
Instalarea si punerea in funcție la
sediul beneficiarului de către
reprezentantului autorizat al
producătorului.
Trainingul personalului medical si
tehnic.
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului. *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 - valabil-
copie  confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului  *
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către
participantul câștigător
*Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare
cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat.

33100000-1

27 Aparat de masurare timp coagulare-
monitorizare heparinoterapiei

1.00Bucată27.1 Aparat de masurare timp coagulare-
monitorizare heparinoterapiei

Aparat de masurare timp coagulare
-  monitorizarea heparinoterapiei

Caracteristici
STRUCTURA/CONFIGURATIE:
Echipament cu ajutorul caruia se
monitorizeaza parametrii
hemostatici
Echipamentul se foloseste in salile
de operatie chirurgie catrdiaca,
ATI, UPU si laboratoare de
cateterism
CARACTERISTICI
Sistem care are ca scop echilibrarea
coagularii si restaurarea balantei
hemostatice postbypass
Sistem compact bazat pe detectarea
electromagnetica a fibrinei
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1.00Bucată27.1 Aparat de masurare timp coagulare-
monitorizare heparinoterapiei

Rezultate compatibile cu cele din
laborator
Utilizeaza sange integral
Complet automatic
Teste ce se pot efectua pe cantitati
mici de sange( mai mici de 0,5 ml
sange/test)
Recunostere automata a testelor. cu
ajutorul citiorului de cod de bare,
pentru a evita posibilitatea folosirii
gresite a testelor
Teste ce se pot efectua:
-HDR (Teste de dozare a heparinei)
-HRACT (Teste de determinare
timpului de coagulare in conditiile
utilizarii de cantitati mari de
heparina)
-HA (Teste pt. determinarea
efectului heparinei)
- Posibilitatea de a determina
raspunsul individual la heparina, si
de a identifica pacientii cu
sensibilitate/rezistenta marita
- Posibilitatea de masurare in timp
real a concentratiei de heparina
circulanta, in pasi mici de la 0 la 6
mg/kg
Sistem de control
Portabil, usor de utilizat
Timp de raspuns foarte scurt
Capacitate de stocare date a pana la
200 pacienti
CONSUMABILE
Teste  pentru identificarea
necesarului individual de heparina
(HDR)
Teste pentru mionitorizarea
anticoagularii
( HRACT)
Teste pentru determinarea
concentratiei de heparina  (Heparin
Assay)
Hartie pentru imprimanta
ACCESORII
Cititor de cod de bare
Service in garanţie
Termen de garanţie: 24 de luni de la
punerea in funcţiune
Se va asigura service si mentenanta
gratuit pe perioada garanţiei
Timpul intervenţiei la beneficiar va
fi de max. 48 ore.
Instalare si training
Instalarea, punerea in funcţiune si
instruirea personalului medical se
va efectua la beneficiar, in locaţia
de livrare si sunt operaţii incluse in
preţ.
Training:
Personal medical
Manual de utilizare in limba
romana
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
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1.00Bucată27.1 Aparat de masurare timp coagulare-
monitorizare heparinoterapiei

confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului. *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 - valabil-
copie  confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului  *
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către
participantul câștigător
*Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare
cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat.
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1.00Bucată27.1 Aparat de masurare timp coagulare-
monitorizare heparinoterapiei

33100000-1

28 Centrifugă de laborator (32tuburi) 1500-
4000 rpm

3.00Bucată28.1 Centrifugă de laborator (32tuburi) 1500-4000
rpm

Capacitate maxima: min.4 x 100 ml
- Vileza maxima: min. 6000 min-1 -
Sa fie echipata cu microprocesor si
display cu afisaj digital pentru
valorile parametrilor in
timpul centrifugarii - carcasa si
capacul sa fie din metal rezistent la
zgirieturi si impact
- lncinta de centrifugare din otel
inoxidabil - Sistem de blocare a
capacului - Capac cu port de
vizualizare incinta - Dispozitiv care
intrerupe functionarea, in cazul
dezechilibrarii rotorului
- Recunoastere automata a rotorului
- Tastatura pentru introducerea
rapida si precisa a parametrilor de
centrifugare
- Programarea vitezei de rotatie cu
increment de 100 rot/min
- Posibilitate setare a timpului de
centrifugare - programare timer
(maxim max. 99 min)
- Tasta IMPULS pentru cicluri
scurte de centrifugare - Tasta RCF :
afisare viteza de centrifugare RCF
atat timp cat tasta este mentinuta
apasata - Centrifuga sa fie echipata
cu rotor de min. 30 locuri pentru
tubuti de 16 x100 mm  * Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE cu anexele corespunzătoare
pentru pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila
Participantului. *Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 - valabil-
copie  confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului  *
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către
participantul câștigător
*Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare
cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat.

33100000-1

29 Microscop binocular
3.00Bucată29.1 Microscop binocular Microscop binocular, simplu

Descriere Microscoapele cu lumină
sînt folosite în laboratoare clinice
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3.00Bucată29.1 Microscop binocular sau în spitale pentru a examina
lichide biologice, ţesuturi, mase
fecale.
Parametru Specificația
Corp Port obiectiv Cvadruplu cu
unghi inversat
Măsuţa   mecanică pentru operare
cu mâna dreaptă cu acţionare
coaxială pentru deplasarea pe XYZ
Fixator de probe (lamele) universal
pentru un singur specimen
Revolver-    pentru 4 obiective(din
sticlă)
Obiective Plan Achromat:  4x, 10x,
40x, 100x/1.25 Ulei, cu arc WD
0,13mm
Condensor- Abbe Brightfield cu
diafragma1,25,gradatpentru fiecare
obiectiv slot în condensator pentru
atașament camp închis
Diafragmă de câmp-  pentru
iluminarea Koehler
Tub binocular-   Cap bicular
ergonomicARCTYPE cu unghi de
înclinare 30°,rotabil 360 cu
ajustarea distanșei interpupilare în
diapazonul 48-75mm

Oculare -  WF
10x/18(1pereche),potrivite pentru
purtători de ochelari
Iluminare- LED
Unitatea de alimentare-  încorporată
Accesorii Ulei de imersie – o
sticluță
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului. *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 - valabil-
copie  confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului  *
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către
participantul câștigător
*Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare
cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat.

33100000-1

30 Distilator 25 litri
2.00Bucată30.1 Distilator 25 litri Distilator cu rezervor

Descriere  Aparat electric ce
produce apa distilata de inalta
calitate, chiar si in conditiile
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2.00Bucată30.1 Distilator 25 litri utilizarii unei surse de apa de
calitate scazuta cu domeniul de
utilizare în laborator, farmacie,
medical.
Parametru  Specificație
Recipient  ≤25 l
Capacitatea de distilare  ≤8 l/h
Materialul carcasei  oțel inox
Materialul de contact si elemente de
incalzire  oțel inox
pH   5,0-7
Conductivitate  0,056-5,0 µs/cm
Modul de operare  continuu
Temperatura de distilare  96...98C
Rezervor de stocare a apei distilate
încorporat
Protectie in cazul intreruperii
accidentale a alimentarii cu apa
opțional
Accesorii  filtre, praf pentru curățat
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului. *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 - valabil-
copie  confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului  *
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către
participantul câștigător
*Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare
cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat.

33100000-1

31 Cîntar medical electronic
10.00Bucată31.1 Cîntar medical electronic Cîntar electronic pentru adulţi

Cod 130700
Descriere Cîntar pentru adulţi
destinat pentru determinarea
greutăţii
Parametru   Specificaţia
Greutatea maximă   ≥ 200kg
Precizie   ≤ ± 10 gr
Pornirea/Închiderea   Automată
Ecran LCD   ≥ 65x26mm
Alimentare    baterii
   rețea 220V, 50Hz
Autocalibrare   da
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului. *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
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10.00Bucată31.1 Cîntar medical electronic produsului ISO 13485 - valabil-
copie  confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului  *
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către
participantul câștigător
*Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare
cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat.

33100000-1

32 Stress sistem cu cicloergometru
1.00Bucată32.1 Stress sistem cu cicloergometru Stress sistema diagnostica cu

cicloergometru
Descriere Stress sistema
diagnostica înregistrează ECG in 12
derivații simultan, in timpul
efectuarii unui efort fizic
Parametrul   Specificația
Registrator ECG pentru PC   adult,
pediatric
Numărul de canale de procesare 12
Configurația Portabil da
Derivațiile Tip înregistrare automat
Gama de frecvență De diagnostic
0.67-150 Hz
Impendanța de intrare ≥2.5 M Ohm
Gama de rejecție a modului comun
la 50 Hz >86 dB
Indicator deconectare electrod
acustic sau vizual da
Alimentarea- 220 V, 50 Hz
Timp operare autonomă ≥2,5 h
Indicatori vizuali contact slab sau
lipsă de contact
 status sistem
 deconectare alimentare rețea
 baterie descărcată
Acesorii standard Cablu pacient cu
conectare la 10 electrozi  3 seturi
 Gel de contact 5 litru
Soft cu specializare
cardiopulmonară
*(Cu termenul nelimitat de
exploatare )
Măsurări și parametrii de calcul W;
MET; VE; VT; Breath Freq; VO2 ;
VO2 max; VO2 max/kg; RER; HR;
REE; EE;  PO2; PCO2; IC Da
Evaluări Determinarea Pragului
anaerob Da
 Interpretarea capacității aerobe Da
 Teste cu posibilitate de pre și post
testare Da
 Analiza gazelor în sînge Da
 Modulul QT Da
 Scorurile de risc Da
 Detectare automata a aritmiei Da
 Mape ST pentru determinarea
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1.00Bucată32.1 Stress sistem cu cicloergometru ischimiilor Da
Funcționalități Detecatrea automată
a cardiostimulatorului
 Programare alarme da
 Posibilitate creare și modificare
preseturi Da
 Transmitrea datelor pacientului
prin format DICOM/GDT/HL7 Da
Sensor O2 Da
Sensor CO2 Metodă de calcul
infraroșu Da
Sensor de flux Reutilizabil Da
 Compatibil pentru pacienti Adult și
Pediatric Da
 Calibrare automată Da
imprimanta laser
bicicleta de exercitii (
cicloergometru) electro-mecanica
consola principala mobilă cu 2
Displayuri integrate pentru
vizualizarea concomitentă a
evaluărilor cardiologice și
respiratorii.  Diagonală min 19 inch
Da
conectivitatea consolei cu PC
USB/WIFI/RS 232
diapazonul vitezei   30 - 130
rot/min
reglarea incarcaturii   programabila
de utilizator
greutatea maximala a pacientului
180 kg
frina   electromagnetica
Alimentarea consolei 220 V, 50 Hz
Modul de masurare al Tensiunii
Arteriale   aparte sau incorporat cu
posibilitatea  transmiterii datelor la
stația de lucru Da
 Posibilitate de conectare căști la
modul pentru determinare TA prin
metoda auditivă.  Da
Diapazonul masurarilor   0- 300
mm col Hg
masurarea  pulsului   35 - 300
contractii/min
Acuratetea masurarii   ± 3 mm col
Hg
Calibrare externa   optional
  * Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului. *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 - valabil-
copie  confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului  *
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată32.1 Stress sistem cu cicloergometru participantul câștigător
*Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare
cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat.

33100000-1

33 Pulsoximetru
1.00Bucată33.1 Pulsoximetru Pulsoximetru portabil, Nou-nascut

Cod  260410
Descrierea  Pulsoximetru portabil
destinat pentru pacienții care sunt
transportați din o secție în alta.
Parametru  Specificație
Tip pacient  Nou-născut  da
Interval de măsurare  Diapazon  0-
100%
  Rata de măsurare  80 - 100, ≤2 %
    65 - 99%, ≤3 %
  Pulsul  25 - 250 bpm, ± 1%
Rezoluția  SPO2  ±1%
  Pulsul  ±1 bpm
Afișaj  SPO2  da
  Valoare pulsului  da
  Puterea semnalului  da
  Indicator baterie descărcată  da
Display    LED sau LCD
Alarme  Auditiv  da
  Vizual  da
  SpO2 și valoarea pulsului
mare/mic  da
  Sensor deconectat  da
  Sensor epuizat  da
  Buton de dezactivare alarmei
sonore  da
Alimentare  Baterie reîncărcabilă
da, de la 220V 50Hz
  Durata de viață  ≥ 12 ore
Accesorii  Sensor SpO2 de
folosință multiplă, nou-născut  ≥ 3
buc.
  Sensor SpO2 de unică folosință,
nou-născut  ≥ 100 buc.
  Bloc de alimentare de la rețeaua
electrică  1 unitate
  "Husă pentru
transportare"  1 unitate
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului. *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 - valabil-
copie  confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului  *
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 12 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată33.1 Pulsoximetru bunului.*Instalare de către
participantul câștigător
*Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare
cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat.
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34 Pupinel
2.00Bucată34.1 Pupinel Pupinel cu aer uscat

Volum – 40l
Diapazon temperature mentinute:
20-60 C
Abaterea  maxima de la
temperature setata : 0.5C
Pasul de incremetare temperatura :
0.1C
Timpul minim de lucru neintrerupt :
100 ore
Pasul de incrementare timp de lucru
: 1min.
Timpul de intrare in regimul de
lucru : max 30 minute
Tip afisare : Electronic
Afisare: Temperatura stata,
temperature actual, timp setat, timp
ramas
Alimetare: 210-250V 50/60HZ
Termen mediu de viata : min 10 ani
Anul de producere : 2017-2018
Instalarea de catre participantul
castigator
Certificare
Pentru producator : ISO 13485
Pentru dispozitivul oferit : CE
Instalarea dispozitivului si
instruirea personalului de catre
participantul castigator in termin de
10 zile de la data de instalare si la
solicitare.
Intretinere si reparatii de garantie
de catre perticipantul castigator 3
ani incepand cu data de instalare.
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului. *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 - valabil-
copie  confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului  *
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către
participantul câștigător
*Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată34.1 Pupinel cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat.

33100000-1

35 Brancard mobil cu saltea cu poziționare
trendelenburg

1.00Bucată35.1 Brancard mobil cu saltea cu poziționare
trendelenburg

Brancard mobil cu saltea cu
poziționare trendelenburg
Specificație  Tip: reglabil;
Poziționare:  Tredelinburg  da;
Antitredelinburg  da; Control:
Manual; Caracteristici: Bare laterale
da; Radiolucent top  da; Roți:
Diametru ≥15 cm; Frîne ≤2;
Material: Oțel inox; Acoperire: Oțel
inox; Sarcina maximă : ≤200 kg;
Dimensiuni: ≤215 X 95 cm; Saltea:
Să se atribuie dimensiunilor interne.
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului. *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 - valabil-
copie  confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului  *
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către
participantul câștigător
*Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare
cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat.
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36 Masă de operație pentru intervenții cardio-
chirurgicale

1.00Bucată36.1 Masă de operație pentru intervenții cardio-
chirurgicale

Masă de operații:

Parametru Valoare
Descriere generală:  Masă
chirurgicală pentru operații pe
inimă, ajustabilă electric, cu secții
multiple, detașabile, cu elevator
mecanic pentru zona lombară,
Materiale rezistente la dezinfecție.
Suprafață translucidă pentru razele
X. Lucru de la rețeaua electrică și
baterie;
Mărimi
 Lungime: 2200mm +/- 100mm;
 Lățime: 500mm +/- 50mm;
Înălțime ajustabilă:
 Înălțime minimă: 700 mm +/-
50mm;
 Înălțime maximă: 1100 mm +/-
50mm;
Secții detașabile: 4 secții;
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată36.1 Masă de operație pentru intervenții cardio-
chirurgicale

 Secție spate, unghi ajustare: +80° :
-45°   +/-5°;
 Secție picioare, unghi ajustare:
+20° : -90°   +/-5°;
 Secție cap, unghi ajustare:  +45°
+/-5°;
 Ajustare secții:  Asistată – arcuri
sau pistoane cu gaz;
 Schimbare direcție: Secțiile spate
și picioare interschimbabile, pentru
a face posibilă schimbarea direcției
mesei;
Funcții:
 Elevator pentru zona lombară:
Mecanic, integrat în masă ca secție
suplimentară, activat prin
telecomandă/panou de control;
 Înclinare laterală: Dreapta, stânga:
30°;
 Trandelenburg / Anti-
Trandelenburg: 40° +/-5°;
 Mișcare longitudinală: Minim
300mm;
Dotări
 Bare laterale pentru atașamente:
Da;
 Secție pentru braț:  Atașabilă pe
bara laterală, ajustare pe orizontală;
Înălțime minimă 110mm;
 Ecran anestezie: Rigid;
 Suport perfuzii: Da;
 Centură abdominală: Da;
 Suport pentru casete X-ray: Da;
 Frână: Da, activată cu piciorul sau
de la telecomandă;
 Control: Telecomandă;
 Baterie: Acumulator, minim 50
operații;
 Încărcător baterie: Incorporat;
 Timp încărcare baterie:  10-12 ore;
Materiale Conforme IP-X4,
Rezistente la dezinfecție;
 Picior: Oțel inoxidabil;
 Secții: Oțel inoxidabil + Materiale
translucide (razele X);
 Saltele: Umplutură: spumă de
poliuretan;
Altele
 Greutate max. a pacientului:
Minim 275 kg;
 Conexiune electrică: 230 V / 50 –
60 Hz;

Descriere generală:  Masă
chirurgicală pentru operații pe
inimă, ajustabilă electric, cu secții
multiple, detașabile, cu elevator
mecanic pentru zona lombară,
Materiale rezistente la dezinfecție.
Suprafață translucidă pentru razele
X. Lucru de la rețeaua electrică și
baterie;
Mărimi
 Lungime: 2200mm +/- 100mm;
 Lățime: 500mm +/- 50mm;
Înălțime ajustabilă:
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată36.1 Masă de operație pentru intervenții cardio-
chirurgicale

 Înălțime minimă: 700 mm +/-
50mm;
 Înălțime maximă: 1100 mm +/-
50mm;
Secții detașabile: 4 secții;
 Secție spate, unghi ajustare: +80° :
-45°   +/-5°;
 Secție picioare, unghi ajustare:
+20° : -90°   +/-5°;
 Secție cap, unghi ajustare:  +45°
+/-5°;
 Ajustare secții:  Asistată – arcuri
sau pistoane cu gaz;
 Schimbare direcție: Secțiile spate
și picioare interschimbabile, pentru
a face posibilă schimbarea direcției
mesei;
Funcții:
 Elevator pentru zona lombară:
Mecanic, integrat în masă ca secție
suplimentară, activat prin
telecomandă/panou de control;
 Înclinare laterală: Dreapta, stânga:
30°;
 Trandelenburg / Anti-
Trandelenburg: 40° +/-5°;
 Mișcare longitudinală: Minim
300mm;
Dotări
 Bare laterale pentru atașamente:
Da;
 Secție pentru braț:  Atașabilă pe
bara laterală, ajustare pe orizontală;
Înălțime minimă 110mm;
 Ecran anestezie: Rigid;
 Suport perfuzii: Da;
 Centură abdominală: Da;
 Suport pentru casete X-ray: Da;
 Frână: Da, activată cu piciorul sau
de la telecomandă;
 Control: Telecomandă;
 Baterie: Acumulator, minim 50
operații;
 Încărcător baterie: Incorporat;
 Timp încărcare baterie:  10-12 ore;
Materiale Conforme IP-X4,
Rezistente la dezinfecție;
 Picior: Oțel inoxidabil;
 Secții: Oțel inoxidabil + Materiale
translucide (razele X);
 Saltele: Umplutură: spumă de
poliuretan;
Altele
 Greutate max. a pacientului:
Minim 275 kg;
 Conexiune electrică: 230 V / 50 –
60 Hz;
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului. *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 - valabil-
copie  confirmată prin semnătura și
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată36.1 Masă de operație pentru intervenții cardio-
chirurgicale

ștampila Participantului  *
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către
participantul câștigător
*Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare
cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat.

33100000-1

37 Frigider specializat pentru laborator
1.00Bucată37.1 Frigider specializat pentru laborator Frigider pentru laborator volum

mare

Descriere Frigidere proiectate
pentru a stoca produse de laborator,
culturi și probe la temperaturi de
obicei între 2 și 10 grade Celsius.
Aceste frigidere constau în mod
obișnuit dintr-o cameră cu un
interior rezistent la coroziune (oțel
inoxidabil de obicei), minimizarea
riscului de alterare, contaminare și /
sau coroziune a conținutului.
Parametrul  Specificația
Configuraţie  mobil
Capacitatea  400-500 L
Număr de rafturi  ≥ 5
Uşa Număr  ≥ 1
 Descriere transparenta
 Mecanism blocare cu cheie
Roţi  da
Frîne  da
Lumină interior  da
Construcţie interioară  oţel
inoxidabil
Construcţie exterioară  cu acoperire
anticorozivă
Afisaj temperatură  digital
Alarme  acustică
  vizuală
Răcire  ventilată
Temperatura reglabilă  0 .. +15 °C
Alimentare  220 V, 50 Hz
Refrigerent  R 134a
Zgomot  < 48 dB
Accesorii opţionale  coşuri tip
sertar
  divizoare pentru sertar
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila Participantului. *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 - valabil-
copie  confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului  *
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată37.1 Frigider specializat pentru laborator Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către
participantul câștigător
*Documente confirmative:
*Manual de service în una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza). *Manual de utilizare
cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat.
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Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
in decurs de 60 zile din momentul inregistrarii contractului de catre CAPCS și instalarea/darea în exploatare în termen de 14 zile din
momentul livrării, dacă dispozitivul necesită a fi instalat.
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

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

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

Da

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

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

Da

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

Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
ofertantului

Nu

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

Nu se cere Nu

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

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

Da

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

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

Nu

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

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

Nu

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

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

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

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

Da

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

Da

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

Da

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

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

Nu

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

Nu se cere Nu

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

Nu se cere Nu

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

Da

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

Da

17 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

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

Da

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

- confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Ofertantului;

Da

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

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

Da

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

Da

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

Da

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

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

Da

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

- original–confirmat prin semnătura şi ștampila
Ofertantului.

Da

25 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

Da

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

Da

27 Formularul ofertei F 4.1 - original - conform Formularului F 4.1 semnata si
stampilata de catre Ofertant

Da

28 Formularul ofertei F 4.2 - original - conform Formularului F 4.2 semnata si
stampilata de catre Ofertant

Da

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

Denumirea autorităţii contractante: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1
Tel.: office@capcs.md022884325 ,  Fax: 022884245 ,  E-mail:





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 
 

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 de dispozitive medicale conform necesităților IMSP Institutul de
Cardiologie pentru anul 2018

1.3. Numărul procedurii: 18/02676
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publică
1.5. Codul CPV: 33100000-1
1.6. Numărul şi data Buletinului

Achiziţiilor Publice:
54 din 10.07.2018

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor
publici:

CNAM

1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare: IMSP Institutul de Cardiologie
1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea

partenerului de dezvoltare:
Nu se utilizează

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

atribuire, adresa autorităţii
contractante este:

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

1.1 33100000-1 Sistem de pompă pentru circulație
extracorporală

Bucată 1.00 Sistem de pompa pentru circulatie
extracorporeala Specificaţii tehnice
minimale solicitate I Configuraţie 1
Unitate de baza - sistem modular de
perfuzie avansata, pentru minim 4 module
1 buc. 2 Modul peristaltic cu diametrul
150 - 160mm pentru liniile arteriale,
venoase, aspiraţii 3 buc. 3 Modul
peristaltic dublu cu diametrul intre 75-
85mm pentru cardioplegie 1 buc. 4 Panou
de control central 1 buc. 5 Modul UPS 1
buc. 6 Modul senzori presiune 1 buc. 7
Modul senzori nivel 1 buc. 1 buc. 8 Modul
mixer de gaze 1 buc. 1 buc. 9 Modul
încălzire- răcire pacient pe timpul
operaţiei, cu minim trei circuite 1 buc. 10
Modul de analiza gaze in sânge 1 buc. 11
Lampa LED sau halogen cu braţ flexibil 1
buc. 12 Modul cardioplegie 1 buc. 13
Modul sensor de bule 1 buc. 14 Clema
venoasa cu actionare mecanica 1 buc. 15
Modul analiza gaze in sange 1 buc. II
Descriere tehnica 1 Unitate de baza -
sistem modular de perfuzie avansata
Sistem modular care sa permită montarea
in plan orizontal a cel puţin 5 module

IPO. 



(pompe peristaltice) distincte Sa ofere
posibilitatea de cuplare instant a
modulelor, înlocuirea acestora sa se poata
face intr un timp foarte scurt chiar si in
timpul operaţiilor întregul sistem sa fie
mobil, prevăzut cu roti pentru o uşoara
manevrare in blocul operator Unitatea de
baza sa permită completarea cu diferite
extensii (cadre) pentru montarea de
module suplimentare Unitatea de baza sa
permită accesul frontal pentru cuplarea
manivelei de avarie, înlocuirea
siguranţelor fuzibile, conectarea
modulelor si a conectorilor Unitatea de
baza sa permita montarea a cel putin 4
module suplimentare(pompe peristaltice
sau centrifugale), suplimentare fata de
cele din configuratia amintita mai sus.
Dupa conectarea electrica, sistemul de
perfuzie sa fie gata de functionare in
mxim 10 secunde. La pornire, inainte de
fiecare utilizare, sistemul sa parcurga un
autotest pentru verificarea componentelor
electronice si a sursei neintreruptibile. La
depistarea unor erori sistemul
semnalizeaza optic si acustic. 2 Modul
peristaltic cu diametrul 150 - 160mm
pentru liniile arteriale, venoase, aspiraţie
Sa fie prevăzut cu display grafic
color/panou de comanda tactil
(touchscreen) Sa permită funcţionarea
rolelor peristaltice atat in sensul acelor de
ceasornic, cat si in sens invers acelor de
ceasornic. Inversarea sensului sa se poata
face cu uşurinţa in timpul funcţionarii
pompelor. Afisaj dublu: RPM-
rotatii/minut; LPM litri/minut cu
posibilitatea de conversie intre cei doi
parametri Fiecare modul peristaltic sa
poata fi comandat atat de la panoul
propriu. Toate modulele sa permită
interconectarea in regim master/slave. In
acest regim pompa slave reacţionează in
funcţie de modificările de turatie ale
pompei master, in baza protocolului ce
poate fi stabilit de utilizator. Toate
modulele sa permită interconectarea
funcţiei de oprire corelata cu oprirea
pompei principale arteriale Sa permită
funcţionarea in mod continuu sau pulsat
Toate modulele sa fie prevăzute cu sistem
de blocare a pompelor la ridicarea
capacului de protecţie Sa fie prevăzut cu
doua variante de control a vitezei de
rotatie- reglaj fin si reglaj standard.
Rotirea inceata a butonului sa permita
reglajul fin al vitezei de rotatie iar rotirea
rapida sa modifice viteza de rotatie a
pompei in masuri mari. Fiecare modul de
pompa cu role sa fie prevăzut cu un motor
fiabil, fara angrenaje sau elemente
intermediare pentru a evita blocarea sau
funcţionarea in afara parametrilor de lucru
stabiliţi de utilizator. Fiecare modul de
pompa trebuie sa aiba posibilitatea de a fi
actionat manual pe baza unei manivele
special concepute pentru cazurile de
urgenta. La actionarea pompei in sens
gresit ceea ce poate duce la crearea unei



presiuni negative in circuitul CEC,
sistemul sa emita un semnal sonor de
atentionare. Modulul sa permita
functionarea cu toate functiile de
monitorizare si alarmare oprite Modulul sa
permita functionarea in moduri: I ajustarea
continua a fluxului definit astfel ca
pragurile stabilite sa nu fie depasite II la
atingere pragurilor definite pompa se
opreste urmand ca aceasta sa reporneasca
dupa revenirea parametrului/parametrilor
la valorile normale Pompa sa permita
functionarea in modul pulsatil , cu
posibilitatea ajustarii si afisarii urmatorilor
parametri: frecventa puls cu interval de
reglare 30-150 bpm, latime puls cu
interval de reglare 30-80%, interval de
reglare a fluxului de baza cu interval de
reglare 30-100% 3 Modul peristaltic dublu
cu diametrul intre 75-85mm pentru
cardioplegie Sa fie prevăzut cu display
grafic color/panou de comanda tactil
(touchscreen) Sa permită funcţionarea
rolelor peristaltice atat in sensul acelor de
ceasornic, cat si in sens invers acelor de
ceasornic. Inversarea sensului sa se poata
face cu uşurinţa fara sa necesite oprirea si
repornirea sistemului. Afisaj dublu: RPM-
rotatii/minut; LPM litri/minut cu
posibilitatea de conversie intre cei doi
parametric Fiecare modul peristaltic sa
poata fi comandat atat de la panoul
propriu cat si de la panoul de control
central Cele doua module sa permită
interconectarea in regim master/slave. In
acest regim pompa slave reacţionează in
funcţie de modificările de turatie ale
pompei master, in baza protocolului ce
poate fi stabilit de utilizator. Modulele de
cardioplegie sa permită interconectarea
funcţiei de oprire corelata cu oprirea
pompei principale arteriale Sa permită
funcţionarea in mod continuu sau pulsat
Toate modulele sa fie prevăzute cu sistem
de blocare a pompelor la ridicarea
capacului de protecţie Sa fie prevăzut cu
doua variante de control a vitezei de
rotatie- reglaj fin si reglaj standard.
Rotirea inceata a butonului sa permita
reglajul fin al vitezei de rotatie iar rotirea
rapida sa modifice viteza de rotatie a
pompei in masuri mari. Modulul de
pompa cu role sa fie prevăzut cu un motor
fiabil, fara angrenaje sau elemente
intermediare pentru a evita blocarea sau
funcţionarea in afara parametrilor de lucru
stabiliţi de utilizator. Fiecare modul de
pompa trebuie sa aiba posibilitatea de a fi
actionat manual pe baza unei manivele
special concepute pentru cazurile de
urgenta. La actionarea pompei in sens
gresit ceea ce poate duce la crearea unei
presiuni negative in circuitul CEC,
sistemul sa emita un semnal sonor de
atentionare. Cronometru Modulul sa
permita functionarea cu toate functiile de
monitorizare si alarmare oprite Modulul sa
permita functionarea in moduri: I ajustarea
continua a fluxului definit astfel ca



pragurile stabilite sa nu fie depasite II la
atingere pragurilor definite pompa se
opreste urmand ca aceasta sa reporneasca
dupa revenirea parametrului/parametrilor
la valorile normale Pompa sa permita
functionarea in modul pulsatil , cu
posibilitatea ajustarii si afisarii urmatorilor
parametri: frecventa puls cu interval de
reglare 30-150 bpm, latime puls cu
interval de reglare 30-80%, interval de
reglare a fluxului de baza cu interval de
reglare 30-100% 4 Panou de control
central Sa conţină afisaje( display uri )
distincte pentru urmărirea tuturor
parametrilor, temperatura, presiune, nivel)
inclusiv gestionarea alarmelor ce vor fi
semnalizate grafic si acustic. In cazul
defectarii unui afisaj, functionarea
celorlalte sa nu fie afectata. Panoul central
sa afiseaze parametrii sanguini masurati
de modulul de monitorizarea gaze in
sânge Panoul central sa afiseaze
parametrii de funcţionare ai mixerului
electronic de gaze Afisajele grafic /color,
uşor de utilizat si interpretat, sa permită
utilizarea in regim tactil (touchscreen)
Panoul sa includă funcţia de anulare a
tuturor alarmelor In caz de defecţiune,
afisajele sa se poata inlocui uşor, chiar in
timpul operaţiei, fara pierderi de date sau
parametrii masurati. In cazul funcţionarii
pe UPS, panoul central sa afişeze starea
acumulatorilor si timpul estimat pana la
descărcarea complete. Sistemul sa permita
introducerea datelor si sa fie prevazut cu
algoritm ajustabil de calcul BSA (
suprafata corporala) 5 Modul UPS Modul
UPS pentru a nu afecta funcţionarea
întregului sistem in cazul căderilor de
tensiune In cazul căderilor de tensiune,
trecerea pe sursa de alimentare de rezerva
sa se faca automat, fara oprirea pompelor
si fara nicio perturbare a operaţiilor sau
pierderi de date. La activarea UPS -ului
sistemul sa emită alarme acustice si
grafice întregul sistemul sa poata porni
direct pe baza modului UPS, fara a fi
necesara alimentarea de la reţea. Timpul
minim de funcţionare a sistemului pe baza
modului UPS- minim 90 min. Timpul de
incarcare maxim pentru UPS - maxim 15
ore. In timpul functionarii pe baza UPS,
sistemul sa afiseze aceasta stare. In plus
sistemul sa afiseze nivelul de incarcare al
UPS-ului si timpul de autonomie ramas. In
cazul in care modulul UPS necesita
descarcare completa periodica, sistemul sa
fie prevazut cu alarme/mesaje de
atentionare in acest sens. 6 Modul senzori
presiune Sa conţina modul de presiune cu
posibilitatea de conectare a cel putin doi
senzori Sa conţină minim doi senzori de
presiune împreuna cu sistemele de
prindere necesare Interval minim de
măsurare : -200 mmHg +800 mmHg Sa
aiba opţiune de blocare a pompei la
atingerea sau depăşirea nivelului de
presiune prestabilit, inclusiv declanşare
alarma acustica si vizuala Sistemul sa



permita definirea unei limite de oprire si a
unui prag de reglare a presiunii Sistemul
sa permita finctionarea in modul masurare
presiune fara ca functiile de reglare a
presiunii si oprire a pompei sa fie activate
2 cabluri de presiune 7 Modul senzori
nivel Sa conţină modul de nivel Sa conţină
sensor de nivel Sa aiba opţiune de blocare
a pompei la atingerea nivelului prestabilit,
inclusiv declanşare alarma acustica si
vizuala Sistemul sa permita functionarea
in doua moduri: I. la atingerea nivelului de
oprire pompa se opreste automat, dupa ce
nivelul scade pompa reporneste automat
II. pompa reduce viteza la apropierea de
nivelul maxim si mentine un flux constant
fara sa depaseasca nivelul de prag Cablu
senzor nivel 8 Modul mixer de gaze (gas
blender) Mixer de gaze cu capacitate 10-
121/min, pentru adulţi. Sa fie prevăzut cu
intrări pentru gaze, aer, 02 si C02 Gas
blender electronic incorporat pe pompa
sau mecanic 9 Modul încălzire- răcire
pacient pe timpul operaţiei cu minim 3
circuite Modul de încălzire- racire
(schimbător de căldură) pacient cu minim
3 circuite, unul pentru cardioplegie si doua
pentru pacient Sa aiba posibilitatea de
reglare a temperaturii independent pentru
cele trei circuite Intervalul in care
temperatura poate fi reglata ( 2 canale de
temperatura: încălzire si răcire) pentru
circuitele de pacient sa fie cel puţin 2°C -
40° C. Sa fie prevăzut cu rezervor de 5 l
pentru circuitele de pacient si 3 1 pentru
cel de cardioplegie Sa fie prevăzut cu
display electronic ce poate afişa
concomitent temperatura stabilita de către
utilizator si temperatura instant masurata;
Sa fie prevăzut cu modul grafic pentru
afişarea nivelului de apa din rezervoare
Modulul sa poata fi controlat atat din
panoul propriu cat si din panoul central al
unitatii de baza. 2 cabluri senzor
temperatura 10 Modul de analiza gaze in
sânge Conţine modul de măsurare gaze in
sânge pentru linia venoasa Conţine sensor
de gaze in sânge Parametri masurati pe
linia venoasa: concentraţia de 02, saturaţia
de 02 temperatura; 11 Lampa LED sau
halogen cu braţ flexibil Sa fie prevăzută
cu braţ flexibil pentru o uşoara poziţionare
Nivel minim de încălzire al lămpii 12
Modul cardioplegie Sa conţină modul de
cardioplegie Sa contina sensor de presiune
Sa contina sensor de bule Sa aiba opţiune
de blocare a pompelor de cardiolegie la
atingerea nivelului de presiune prestabilit,
inclusiv declanşare alarma acustica si
vizuale Sa aiba opţiune de blocare a
pompelor de cardioplegie la detectarea de
bulelor de aer, inclusiv declanşare alarma
acustica si vizuala Moduri de lucru
disponibile, manual sau automatic
Sistemul sa permita stabilirea unei doze de
cardioplegie Doza definita sa poata fi
livrata automat sau la comanda
perfuzionistului Sistemul sa afiseze
cantitatea de cardioplegie livrata si



cronometrarea acestei operatiuni Daca
furnizarea cardioplegiei este intrerupta
inainte de atingerea pragului reglat,
sistemul sa permita repornirea livrarii
pana la limita stabilita Sistemul sa permita
afisarea volumelor totale livrate in timpul
procedurii sub urmatoarea forma: volum
cardioplegie total, volum sange total,
volum total ( sange+ cardioplegie) 13
Modul sensor de bule Sa contina modul de
bule Sa contina sensor de bule Sa aiba
opţiune de blocare a pompelor de
cardioplegie la detectarea bulelor de aer,
inclusiv declanşare alarma acustica si
vizuala Numărul minim de pompe
controlate 2 Funcţia detectare micro-bule
sa fie disponibila cablu senzor bule 14
Modul clema venoasa Clema venoasa cu
actionare mecanica 15 Modul de analiza
gaze in sânge Conţine modul de măsurare
gaze in sânge pentru linia venoasa Conţine
sensor de gaze in sânge Parametri
masurati pe linia venoasa: concentraţia de
02, saturaţia de 02 temperatura; III Service
in garanţie Termen de garanţie: 12 de luni
de la punerea in funcţiune Se va asigura
service si mentenanta gratuit pe perioada
garanţiei Timpul intervenţiei la beneficiar
va fi de max. 48 ore. IV Instalare si
training Instalarea, punerea in funcţiune si
instruirea personalului medical se va
efectua la beneficiar, in locaţia de livrare
si sunt operaţii incluse in preţ. Training:
Personal medical 1 persoana Personal
tehnic 1 persoana * Certificat CE sau
declarație de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 - valabil-
copie confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului *Instalare de către
participantul câștigător *Training pentru
utilizatori la instalare și la solicitare –
obligatoriu. Documente confirmative:
*Manual de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat.

2 Sistem pentru ambalare aseptică a
instrumentarului chirurgical



2.1 33100000-1 Sistem pentru ambalare aseptică a
instrumentarului chirurgical

Bucată 2.00 Sistem pentru ambalarea aseptica a
instrumentariului chirurgical Aparatul
sigilează automat rolele de sterilizare.
Elementele de încălzire ceramice avansate
plate. Sistemul de încălzire rapidă, 180 ° C
în 40 de secunde. Temperatura de etanșare
poate fi reglată digital. Temperatura de
lucru: 60-220 ℃,cu precizie de ± 1 ° C
Viteza de etanșare: nu mai putin de 10m /
min; Marginea sigiliului: reglabilă de 0-
35mm; Lățimea sigiliului: 12mm; Putere
AC: 220V ± 10% 50Hz; Putere: 450W *
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 - valabil-
copie confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului * Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către participantul
câștigător *Documente confirmative:
*Manual de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat.

3 Mașina de spălat și dezinfectare
instrumentare chirurgical

3.1 33100000-1 Mașina de spălat și dezinfectare
instrumentare chirurgical

Bucată 1.00 Masina de spalat si dezinfectare
instrumentar chirurgical Designul
ergonomic al înălțimii nivelului ușii
permite utilizatorului o sarcină
convenabilă de încărcare / descărcare cu
suportul unui cărucior de transfer manual.
Sistemul de uscare cu aer fierbinte forfetat
asigură o uscare perfectă a tuturor
instrumentelor și tuburilor după
dezinfecție, datorită distribuției eficiente a
aerului pe toate părțile camerei și a
nivelelor de spălare. Dimensiuni LxDxH:
nu mai mult de 650 mm x 660 mm x 1700
mm Volumul camerei - 200 l Volum de
coș - 170 l Sistem de control tactil de
înaltă siguranță cu afișaj color LCD pentru
a vizualiza starea ciclului. min 20 de
cicluri pre-programate standard
disponibile și 20 de cicluri suplimentare
disponibile pentru personalizare. Port RS
232 pentru conectarea imprimantei pentru
monitorizarea și validarea fazelor de
spălare. ușă din sticlă cu vizibilitate
ridicată. sistem de filtrare si de uscare a
aerului forțat cu setări de timp și
temperatură reglabile, ajută la asigurarea
completa uscare interioară și exterioară a
tuturor instrumentelor chirurgicale și
tuburi. Sistem integrat de dedfurizare apei
asigură o eficiență optimă de curățare.
Temperatura de spălare și de dezinfecție
sunt complet ajustabile până la 93 ° C.
Temperatura este monitorizată de doi



senzori independenți. Condensatorul
standard de abur elimină intrarea vaporilor
în zona de spălare. Sistem de injecție de
spălare / uscare. Dulap interior, brațe de
spălare și filtre pentru rezervoare, realizate
în întregime din oțel inoxidabil de înaltă
calitate AISI 316L. Cadru și corp de
mașină din oțel inoxidabil AISI 304.
Sistemul triplu de filtrare a apei asigură
captarea reziduurilor, prevenind
recircularea materialului contaminat.
Două distribuitoare automate standard de
lichid prevăzute cu control al nivelului. o
Depozitare mare pe subsol pentru alocarea
a până la trei containere chimice de 5 litri
Optional: Filtru de aer HEPA H14 -
Conductivitate senzor - Imprimanta
integrată Lumină în interiorul camerei -
Monitorizarea suplimentară a dozării
chimice - Conexiune Ethernet - Cazanul
pentru preîncălzirea apei distilate (în
subsolul complet dedicat) Dimensiuni și
conexiuni Conexiune electrică standard
(internațională) 400V / 3 ~ + N / 50Hz
Putere nu mai mult de 9000 W Puterea
pompei nu mai putin de 700 W Zgomot nu
mai mult de 56 dB (A) Puterea curentului
de aer pentru uscare - ≥4000 W *
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 - valabil-
copie confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului * Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către participantul
câștigător *Documente confirmative:
*Manual de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat.

4 Sterilizator cu oxid de etilenă



4.1 33100000-1 Sterilizator cu oxid de etilenă Bucată 1.00 Sistemul de sterilizare ETO care va fi
oferit include următoarele: 1. Sterilizator /
Aerator ETO cu temperatură scăzută = 1
cu următoarele specificații: • Volumul
intern de cameră nu mai mic de 135 litri •
Lungimea camerei este min 100 cm pentru
scop cardiovascular. • Cu aerare
încorporată • Funcționează cu cartușe
ETO de unică folosință • ușă unică (semi-
automată) • Afișaj digital care afișează
meniul de configurare și jurnalele de
eroare • Putere: Monofazat, 220V, 50 Hz •
Instalarea sterilizatorului se va face de
către furnizor, inclusiv instalarea evacuării
camerei și evacuarea hotei Cartușele
(100buc.) ≤ 11 g 2. Cantitatea monitorului
ETO = 1 • Monitor de zonă cu oxid de
etilenă pentru a afișa valorile ETO în timp
real și alarmele atunci când nivelurile de
expunere sunt prea mari pentru a indica
imediat scurgerile de ETO în zona de
lucru • Ecran LED color de culoare mare
cu concentrație de oxid de etilenă în ppm •
Senzorii ETO trebuie să fie ușor de
instalat și fără a fi necesari calibrarea. •
Garanție de 2 ani. • Manuale de service și
de operare. • Clasa II.b CE aprobat pentru
sterilizator și cartușe (documente care
trebuie trimise împreună cu oferta) *
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 - valabil-
copie confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului * Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către participantul
câștigător *Documente confirmative:
*Manual de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat.

5 Diatermocoagulator cardiochirurgical



5.1 33100000-1 Diatermocoagulator cardiochirurgical Bucată 1.00 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) mobil cu accesorii
specializate Cod 280220 Parametrul
Specificația Descriere dispozitiv destinat
pentru tăierea și coagularea țesuturilor
biologice în procesul actului chirurgical
care utilizează curenți electrici de
frecvență înaltă Frecvența cuprinsă înre
300 KHz şi 1 MHz Canale de ieșire:
Monopolar izolat Comutator de mînă
opțional Comutator de picior pedală dublă
Bipolar da Moduri de lucru: Monopolar:
Tăiere: Putere maximă- 300 W Tensiune
maximă- 3500V Coagulare: Putere
maximă- 150 W Tensiune maximă- 4700V
Bipolar: Tăiere: Putere maximă- 100 W
Tensiune maximă- 600V Coagulare:
Putere maximă- 150 W Tensiune maximă-
800V Regimuri de lucru preselectate
Blend, strong soft, spray minimum 10
regimuri Funcţie de autotestare da Canal
de ieșire independentă da Indicatoare:
acustic vizual Control volum sunet da
Troliu 4 roți da Frîne 2 opțional Cablu
electrod neutru 1 buc da Set accesorii
pentru aplicatii notă: se menționează de
către solicitant în chestionar Ginecologice
Chirurgicale endochirurgicale
dermatologice * Certificat CE sau
declarație de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 - valabil-
copie confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului * Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către participantul
câștigător *Documente confirmative:
*Manual de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat.

6 Ventilator pulmonar caracteristici
avansate

6.1 33100000-1 Ventilator pulmonar caracteristici avansate Bucată 3.00 Ventilator pulmonar adult, pediatric
(caracteristici avansate) Cod 110320
Descriere Ventilatoarele mecanice oferă
suport ventilator temporar sau permanent
pentru pacienţii care nu pot respira pe cont
propriu sau care au nevoie de asistenţă,
menţinînd o ventilare adecvată.
Parametrul Specificația Tip Mobil, pe
suport cu rotile da Tip pacient adult,
pediatric da Gama de control/setări Volum
total 20-2,000 mL Flux inspir 3-180 L/min
Presiune inspir 0-80 cm H2O Rata
respiratorie 0-120 rpm Timp inspir 0-3 s
Timp expir 1 la 8 s Rata I:E 1:4 to 4:1
Pauză la inspir 0-3 sec Pauză la expir 0-3
sec FiO2, % 21-100 Buton pentru
respirație manuală da PEEP/CPAP 0-45
cm H2O Suport presiune 0-45 cm H2O



Vaporizator da Mecanism triger Presiune,
flux Bias/base flow range, L/min 0 la 20
L/min Ajustarea presiunii pantă/rampă da
Funcția suspin Buton 100 % O2 da
Timpul maxim activ al butonului 100 %
O2 2 min Blocarea panoului de control da
Moduri de operare Modul A/C A/C Volum
respirator da A/C presiune respiratorie da
Modul SIMV SIMV volum respirator da
SIMV presiune respiratorie da Modul
SIPAP/Spontan SIPAP suport presiune da
Modul Apnea-backup da Moduri
combinate da Ventilație neinvazivă da
Modul Bilevel/APRV da Parametri
monitorizați/afișați Presiunea inspiratorie
maximă da Presiunea medie în căile
respiratorii da Presiunea PEEP da
Volumul total da Monitorizarea FiO2 da
Rata respiratorie da Timp inspir da Timp
expir da Rata I:E da Volumul minutar
spontan da Alarme pacient FiO2 mare/mic
da Volum minutar mare/mic da Presiune
inspir mare/mică da PIP mare da PEEP
mare da Lipsă PEEP da Apnea da
Presiune/ocluzie continuă ridicată da
Inversare IE da Circuit respirator
deconectat da Alarme echipament Lipsă
alimentare gaz da Lipsă alimentare
electrică da Baterie descărcată da Eroare
de sistem Sensor decalibrat, scurgere prin
valve Autodiagnostic da Interfața Interfața
cu dispozitivele exterioare da Porturi
pentru ieșirea datelor da Port pentru
alarmă la distanță da Ieșire analogică da
Raportarea alarmelor și starea pacientului
afișare pe display da Transmiterea
rapoartelor la imprimată da Posibilitatea
conectării în rețea centralizată da Display
LCD TFT sau LED da Mărimea ≥ 10 inch
Touchscreen da Compresor de aer Integrat
în dispozitivului, tip turbină da Alimentare
Pneumatică Compresor intern da Gazele
comprimate aer, O2 Presiunea în rețea 3-6
atm Electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz
da Baterie internă reîncărcabilă da Timp
operare baterie ≥ 1 h Accesorii Circuite
respiratorii pediatrice tip reutilizabil ≥ 2
set. adult tip reutilizabil ≥ 2 set. Mască
respiratorie pediatrice tip reutilizabil ≥ 1
set. adult tip reutilizabil ≥ 1 set.
Umidificator Umidificator cu mentinerea
temperaturi si umidificarea aerului în
regim automa, Compatibil cu ventilatorul
da Două regimuri de funcționare, mască
respiratorie, sondă endotrahială da Cameră
de umidificare pediatrice tip reutilizabil ≥
1 buc. Filtre antibacteriale pediatrice unică
utilizare ≥ 100 buc. adult unică utilizare ≥
100 buc. Senzor de debit pediatrice tip
reutilizabil ≥ 2 buc. adult tip reutilizabil ≥
2 buc. Plamăn de test pediatrice tip
reutilizabil ≥ 2 buc. adult tip reutilizabil ≥
2 buc. Suport pe rotile Min. 4 rotile da
Min. 2 roți cu frînă da Braț articulat pentru
fixarea furtunelor respiratorii da Suport
pentru fixarea/atașarea cablurilor electrice,
furtunul aer, oxigen pentru transportare,
depozitare da Mîner pentru transportare da
Coș pentru accesorii da * Certificat CE



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

7 Ventilator de transport
7.1 33100000-1 Ventilator de transport Bucată 1.00 Ventilator transport (caracteristici

avansate) Cod 110350 Descriere
Ventilatorul de transport este destinat
pentru a lua locul ventilaţiei manuale sau
"ambalare" în situaţii de urgenţă sau de
transport. Parametrul Specificația Tip
pacient Adult, pediatric, neonatal Game
control/setări Volum total 15-1,000 Flux
inspir >60 L/min Nivelul de presiune 0-80
cm H2O Presiune în rampe da Rata
respiratorie 0-100 rpm Timp inspir 0-2 s
Rata I:E 1:1 to 1:8 FiO2, % 21-100 PEEP,
cm H2O 0-20 Suport presiune 0-45 cm
H2O Mecanism trigger Flux sau presiune
Blocare panou de control da Moduri de
operare Modul A/C A/C după volum
respirator da A/C după după presiune
respiratorie da Modul SIMV SIMV volum
respirator da SIMV presiune respiratorie
da SIMV suport presiune da Modul
SIPAP/spontan CPAP suport presiune da
Ventilație neinvazivă da Modul Apnea-
backup da Monitorizări/afișări Presiune
inspiratorie de maximă da Presiunea
medie în căile respiratorii da Presiunea
PEEP da Volum total da Volum minutar da
FiO2 da Rata respiratorie da Timp inspir
da Timp expir da Rata IE da Alarme
pacient FiO2 mare/mic da Volum minutare
mare/mic da Presiune inspiratorie joasă da
Presiune mare da Lipsă PEEP da PEEP
mare da Apnea da Presiune/ocluzie
continuă mare da Inversare IE da Rata
respiratorie ridicată da Circuit respirator
deconectat da Alarme echipament Lipsă
alimentare gaz da Lipsă alimentare
electrică da Eroare sistem da Baterie
descărcată da Autodiagnostic eșuat da
Display LCD TFT sau LED da
Touchscreen da Alimentare electrică
Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz da Baterie
internă da Timp de operare 3 h Greutatea
ventilatorului ≤ 7 kg Accesorii Circuite
respiratorii adult tip reutilizabil ≥ 2 set.
pediatrice tip reutilizabil ≥ 2 set. neonatale
tip reutilizabil ≥ 2 set. Mască respiratorie
adult tip reutilizabil ≥ 1 set. pediatrice tip
reutilizabil ≥ 1 set. neonatale tip



reutilizabil ≥ 1 set. Umidificator
Umidificator cu mentinerea temperaturi si
umidificarea aerului în regim automa,
Compatibil cu ventilatorul da Două
regimuri de funcționare, mască
respiratorie, sondă endotrahială da Suport
pentru fixarea umidificatorului de
brancadă da Cameră de umidificare
pediatrice tip reutilizabil ≥ 1 buc.
neonatale tip reutilizabil ≥ 1 buc. Filtre
antibacteriale adult unică utilizare ≥ 100
buc. pediatrice unică utilizare ≥ 100 buc.
neonatale unică utilizare ≥ 100 buc.
Senzor de debit adult tip reutilizabil ≥ 2
buc. pediatrice tip reutilizabil ≥ 2 buc.
neonatale tip reutilizabil ≥ 2 buc. Plamăn
de test adult tip reutilizabil ≥ 2 buc.
pediatrice tip reutilizabil ≥ 2 buc.
neonatale tip reutilizabil ≥ 2 buc. Suport
suport pentru fixarea ventilatorului de
brancadă da Geantă de transportare geanta
să fie dotată cu diviziuni și buzunare
pentru toate accesoriile necesare da
Butelie de oxigen cu reductor și
manometru 2 buc. * Certificat CE sau
declarație de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 - valabil-
copie confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului * Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către participantul
câștigător *Documente confirmative:
*Manual de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat.

8 Monitor cardiac staționar cu IBP
8.1 33100000-1 Monitor cardiac staționar cu IBP Bucată 4.00 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor

vitale (caracteristici de bază, accesorii
neonatal) Cod 260300 Descriere Sistem
pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor
vitale ale pacientului cu caracterisitici de
bază. Parametrul Specificația Tip pacient
Adult, pediatric, nou-născut da Display,
tip Diagonala ≥ 15 inch LCD TFT sau
LED, Touchscreen da "Numărul de curbe
afișate concomitent" între 3 și 12 minim
Parametri afișați ECG Pulsul SpO2
Fotopletismograma Presiunea sanguină
neinvaziv Presiunea sanguină invaziv
Debit cardiac Capnografia Temperatura
Analiza automată a undei ST Trendingul
ST da Media în analiza segmetului ST da
"Culegerea semnalului ECG prin cablu 3
si 5 electrozi" da I, II, III, aVR, aVL, aVF,
Vn da Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV Gama
de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥
100 dB Rata cardiacă 15 - 300 bpm
Detectarea aritmiei da Detectarea
pacemaker da Monitorizarea respiratiei 0 -



150 rpm "Protecție în portiva șocurilor de
defibrilare" da Modul SpO2 Diapazonul 1
- 100% Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 %
Monitorizarea rata pulsului 20 - 300 bpm
Monitorizarea pletismogramei da Modul
NIBP Diapazonul 10 - 300 mmHg Regim
de măsurare manual, automat, butonul
Start Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120
min. "Buton de activare/dezactivare
manual a NIBP" da Metoda de măsurare
oscilometrică Regim pacient adul,
pediatric, nou-născut "Buton de selectare
rapidă a regimului de pacient" da Limita
maximă de presiune la regimului de
pacient adult 300 mmHg Limita maximă
de presiune la regimului de pacient nou-
născut 150 mmHg Modul IBP Modul IBP
da Diapazonul -50 ... +320 mmHg
Acuratețea ± 1mmHg Sensivitatea de
intrare 5 µV/mmHg Monitorizarea undei
IBP da Modul Capnografie (CO2) Modul
Capnografie (CO2) da Diapazonul 0 - 100
mmHg Rata respiratorie 0 - 150 rpm Timp
de înregistrare Apnea 5 - 60 s
Monitorizarea unei CO2 da Modul
Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 °C
Rezoluția 0.1 °C Număr de senzori 1 unit.
Protocoale de lucru preprogamate da
Protocoale de lucru setate de utilizator da
Memorie internă da Trendingul
evenimentelor da Arhivarea datelor da
Imprimantă Încorporată da Forme de
raportare Viteza de înscriere 5, 10, 25
mm/s Înscriere continuă da Preprogramate
da Personalizate da Alimentarea rețea
electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă
da Timp de lucru autonom a bateriei
minim 2 h Interfata de conectare la
monitorul central Ethernet, wireless, RS-
232 etc. da Alarma Vizuala, sonora
Manjetă deconectată da Manjetă defect da
Senzor SpO2 deconectat da Senzor SpO2
defect da Alarmă concentrația SpO2
scăzuta/mărită da Nivelul baterie scăzut da
Alarme rata cardiacă scăzuta/mărită da
Lipsă sursă externă de alimentare da
Buton de dezactivare/anulare alarmei
sonore da Ajustarea nivelului de alarmă da
Accesorii Cablu ECG cu 3 electrozi - 1
buc. da cu 5 electrozi - 1 buc. da Electrozi
ECG neonatal, unică utilizare ≥ 300 buc.
Senzor SpO2 neonatal, reutilizabil ≥ 2
buc. "Senzor Temperatură cu fixare pe
piele" neonatal, reutilizabil ≥ 1 buc.
Manjete NIBP "neonatal Nr.1, 2, 3, 4, 5,
reutilizabil (1set/5buc)" ≥ 2 set. Hîrtie
termică ≥ 15 buc. "Circuite pentru
Presiunea sanguină invaziv" neonatal,
unică utilizare ≥ 30 set. Circuite pentru
Capnografie (CO2) neonatal, unică
utilizare ≥ 30 set. Suport pe rotile suport
da min. 4 rotile da min. 2 rotile cu frînă da
coș pentru accesorii da mîner pentru
transportare da "sistem de fixare a
dispozitivului de suport" da * Certificat
CE sau declarație de conformitate CE cu
anexele corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și ștampila



Participantului. *Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 - valabil- copie confirmată prin
semnătura și ștampila Participantului *
Declarație de la Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament și
accesorii nu mai mic de 24 luni din
momentul instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către participantul
câștigător *Documente confirmative:
*Manual de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat.

9 Pompe de infuzie cu seringa
9.1 33100000-1 Pompe de infuzie cu seringa Bucată 12.00 Pompă de infuzie(perfuzor) cu seringă

(caracteristici avansate) Cod 130610
Descriere Acest grup de produse înclude
pompe pentru seringi cu cerințe avansate,
au rata reglabilă de flux, prevăzute pentru
anestezie, folosirea de durată la patul
bolnavului, pentru transportarea
pacienţilor gravi, pot fi instalate seringi
pînă 60 ml. Parametrul Specificația
Display Date afișate Doza da Concentrația
da Viteza de infuzie da Volumul de infuzie
da Timpul de infuzie da Timpul pînă la
final de infuzie da Mărimea seringei da
Nivelul de ocluzie da Rata KVO da Data,
ora da Nivelul de încărcare a baterii da
Evenimente da Alarme da Proprietățile
pompei Rata fluxului diapazonul 0.1 -
1,200 ml/h Pasul de incrementare 0.1
mL/h Dozarea bolusului da Incrementarea
0.1-25 ml Doza bolus maximală inițială da
Programarea dozei da Concentrația 0.1-
100 mg/ml Rata KVO 0.1 - 3 ml/h Eroarea
≤2% Compatibil cu seringi produse de
diferiți producători min. 8 producători
Seringi acceptate 5, 10, 20, 30, 50, 60
Detector de mărime a seringei da Nivelul
presiunei de ocluzie ≥ 8 nivele Protecție la
pătrunderea lichidelor în dispozitiv IP 22 -
24 Chemare asistentă da Caracteristici de
siguranță Protecție la curgere liberă din
sistem da Intervalul de timp de blocare,
min ≤5-100 Limita dozei acumulate da
Limitare acce sprin buton de blocare a
tastelor sau prin parolă da Alarme și
indicatori Ocluzie sus/jos da Eroare de
flux da Eroare tehnică, internă da Aer în
sistem da Eroare de sistem da Seringă
goală da Perfuzia pe sfîrșite da Perfuzie
finisată da Baterie descărcată da Baterie
epuizată da Alarmă sonoră Volum reglabil
Da Buton mod silențios da Jurnalul de
evidență Numărul de evenimente
memorate ≥ 1500 Evenimente stocate
Butoane apăsate da Coduri de eroare da
Alarme da Medicamente injectate da
Cantitatea infuzată da Setări da Bolus
solicitat da Alimentarea Rețea electrică
220 V, 50 Hz da Baterie internă
Reîncărcabilă da Timp de operare ≥ 10h la
5 mL/h Acesorii Suport sistem de fixare a
pompei de stativul de infuzie da Seringi 5
ml ≥ 100 buc. 10 ml ≥ 100 buc. 20 ml ≥



100 buc. 30 ml ≥ 100 buc. 50 ml ≥ 100
buc. 60 ml ≥ 100 buc. Circuite circuit de
interconectare ≥ 600 buc. * Certificat CE
sau declarație de conformitate CE cu
anexele corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și ștampila
Participantului. *Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 - valabil- copie confirmată prin
semnătura și ștampila Participantului *
Declarație de la Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament și
accesorii nu mai mic de 24 luni din
momentul instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către participantul
câștigător *Documente confirmative:
*Manual de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat.

10 Pompe de infuzie volum mare
10.1 33100000-1 Pompe de infuzie volum mare Bucată 10.00 Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare

(caracteristici avansate) Cod 130510
Descriere Acest grup de produse înclude
pompe de infuzie pentru volume mari cu
cerințe avansate; pot avea 2 sau mai multe
canale. Fluxul este calibrat în ml/oră. Au
posibilitatea de a efectua calcule a
raportului medicament/doză, ce permite
programarea fluxului reeşind direct din
indicaţiile medicului. Parametrul
Specificația Display Date afișate Alarme
Rata Volum infuzat Timpul infuzat Rata
KVO Nivelul de încărcare a beteriei
Nielul de ocluzie Evenimente ≥ 1500
Istoria Data, ora Capacitatea pompei
Diapazonul volumului infuzat 0.1 - 9999
ml Rata fluxului 0.1-1,200 ml/h Setarea
prin incrementare incepind cu 0.1 ml
Regim de lucru KVO - mentinerea venei
deschise 0.1 - 3 ml/h Acuratetia infuziei
≤5 % Functia bolus Da Funcția de reglare
a vitezei de infuzie în bolus 1 - 1000 ml/h
Selectarea volumului infuzat Da
Selectarea ratei de infuzie Da Calcularea
dozei/medicament Da Regim de lucru in
picaturi (setarea picaturilor) Da Regim de
lucru in flux (setarea fluxului) Da
Trecerea automată în regim de așteptare
da Încărcarea seringii da Compatibilitate
cu RMN da Carcasa ermetizata pentru a
preveni scurgerea de lichide in interiorul
dispozitivului Da Senzor de picaturi Da
Nivelul presiunei de ocluzie Cel putin 8
niveluri Funcția de evacuare a bulei de aer
din sistema IV Da Funcție de chemare
asistentă Da Blocarea panoului de control
Da Cititor bar cod da Alarma sonora Da
Alarma vizuala Da Fixarea perfuzorului
pe rampă verticală Da Setări IV Protecție
la flux liber da Capacitatea de captare aer
da Conectare IV a acului da Alarmă
acustică și vizuală Ocluzie da Nivelul de
ocluzie ajustabil în dependență de pacient
≥ 1 - 15 psi Afișarea ocluziei în timp real
da Alarmă de flux da Bula de aer da



Sensor de cădere da Eroare de sistem da
Set decuplat da Rezervor gol da Ușă
deschisă da Senzor de picaturi Da Infuzia
completă da Baterie descărcată da Baterie
epuizată da Posibilitatea de setare a
volumului da Mod silence a alarmei da
Sistem de reducere a erorii (tehnologie
inteligentă) Setarea parametrilor impliciți
dați de sistemul de reducere a erorii de
dozare la pornirea pompei da Programe de
analiză presetate da Port I/O da Jurnalul
de evenimente Imprimare da Imprimare
ora/data da Timp reținut 1 an Alimentarea
electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz da
Baterie incorporata da Durata de operare
autonoma ≥5 h la fluxul de 25ml/h
Acesorii Suport sistem de fixare a pompei
de stativul de infuzie da Circuite ≥ 200
buc * Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 - valabil-
copie confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului * Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către participantul
câștigător *Documente confirmative:
*Manual de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat.

11 Sistem de autotranfuzie continua cu
utilizare intraoperatorie sau
postoperator pentru recupararea
sângelui în situații de sângerări masive

11.1 33100000-1 Sistem de autotranfuzie continua cu
utilizare intraoperatorie sau postoperator
pentru recupararea sângelui în situații de
sângerări masive

Bucată 1.00 Sistem de autotransfuzie continua cu
utilizare intraoperatorie sau postoperator
pentru recuperarea sangelui in situatii de
sangerari masive - Alimentare electrica :
220V AC, 50 Hz - Manevrabilitate usoara,
dispozitivul avand roti cu miscare
independenta, cu sistem de blocare pe
toate rotile - Suport IV incorporate
detasabil, ajustabil pentru dimensiuni
diferite ale pungilor cu solutie salina,
retractabil in interiorul aparatului, pentru
depozitare - Profil ingust, amprenta la sol
mica - Utilizarea sistemului intra si post-
operator in : operatii cardio-toracice,
chirurgie vasculara, ortopedie,
transplanturi de ficat, urologie, traume si
orice interventii chirurgicale cu sangerare
puternica - Instalare si demontare simpla a
setului de autotransfuzie, in pozitie
orizontala - Procesarea sangelui sa se
initieze printr-o singura manevra si sa se
incheie automat cand a fost procesat
intregul volum de sange - Posibilitate de
programare pentru pornire automata la
detectarea unei cantitati suficiente de
sange - Un singur set de procesare pentru



toate tipurile de operatii - Mai multe
programe de spalare: - normala - Rapida -
Spalare de urgenta - Volum mic al vasului
de centrifugare, care sa nu depaseasca 135
ml - Vasul de centrifugare sa prezinte
indentatii pentru marirea suprafetei de
contact a sangelui cu solutia de spalare si
pentru compactarea eficienta a
eritrocitelor - Viteza inalta de procesare a
sangelui * viteze de umplere: pana la 600
ml/min * viteza de centrifugare: pana la
10.000 rot/min - Eliminare intr-un procent
cat mai ridicat a componentelor nedorite:
plasma, resturi de celule, celule albe,
trombocite, anticoagulant - Calitate inalta
a procesarii sangelui. - Nivel ridicat de
hematocrit >50% - Eliminare leucococite,
trombocite >90% - Spalare anticoagulanti
si factori complementari >90% - Eficienta
mare a procesarii: min. 25 ml/min
concentrat de celule rosii procesat -
Posibilitate de autotestare a
componentelor electrice si mecanice -
Flux redus solutie de spalare: aprox.
250ml/ciclu, ajustabil - Sistemul de
vacuum integrat ( pompa de vacuum si
regulator electronic) in aparat ; vacuum
maxim : -370 mmHg - Sistem de afisare in
timp real al parametrilor si fazelor de
procesare – touchscreen de dimensiuni
mari pentru o buna vizibilitate - Semnal
luminos de avertizare pentru alarme -
Cutie de depozitare detasabila pentru
accesorii mici si sertar incorporat detasabil
pentru acesorii mari sau pungi de solutii -
Porturi USB pentru descarcare date -
Posibilitate de introducere date pacient,
loturi/serii componente utilizate, solutii si
medicatie aplicate, etc - Posibilitate de
descarcare date pe stick USB sau direct pe
PC - Posibilitate de filtrare date si
exportare selectiva a acestora - Protejare
date prin parola - Posiblitate stocare date
pentru 120 utilizari - Maner rabatabil, cu 3
pozitii diferite pentru sustinere cutie set in
timpul montarii, transport si depozitare -
Posibilitatea de a atasa simultan un
rezervor aditional de colectare sange -
Sistem de detectare si intrerupere in caz de
depasire flux aspirat - Sistem de afisare in
timp real a cantitatii de sange procesat, a
volumului solutiei de spalare si a
concentratului de eritrocite - Functii de
golire centrifuga in rezervor, in unga de
produs final, indepartare aer din punga de
produs final - Detectarea scurgerilor de
curent: in acord cu EN 60 601-1 -
Siguranta electrica : in acord cu EN
60601-1, IEC 601-1 Conditii de operare:
Temperatura operationala 15- 30 °C
Umiditate relativa: 10 % la 95 %
Dimensiuni echipament: Latime: mai mic
de 70 cm, Inaltime: cca. 80 cm,
Adancime: mai mica de 45 cm Service in
garanţie Termen de garanţie: 12 de luni de
la punerea in funcţiune Se va asigura
service si mentenanta gratuit pe perioada
garanţiei Timpul intervenţiei la beneficiar
va fi de max. 48 ore. Instalare si training



Instalarea, punerea in funcţiune si
instruirea personalului medical se va
efectua la beneficiar, in locaţia de livrare
si sunt operaţii incluse in preţ. Training:
Personal medical Manual de utilizare in
limba romana * Certificat CE sau
declarație de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 - valabil-
copie confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului * Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către participantul
câștigător *Documente confirmative:
*Manual de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat.

12 Aparat pentru dezinfectare cu ultrasunet



12.1 33100000-1 Aparat pentru dezinfectare cu ultrasunet Bucată 1.00 Aparat pentru dizenfectare cu ultrasunet
Dispozitiv pentru prelucrarea si
tratamentul prealabil al instrumentelor
complexe de microchirurgie prin acțiunii
combinate de distrugere a efectului
utrasonic și a unei curățări puternice a
canalului. Capacitatea instrumentului:
până la nr. 20 cu conexiuni de blocare luer
dedicate sau manșoane de injecție.
Dimensiunile rezervorului: nu mai putin
de 600x300x200h mm Dimensiunile
coșului: aprox. 600x250x100h mm
Rezervor de spălare din oțel inoxidabil
AISI 316L. Corp exterior din oțel
inoxidabil AISI 304. Pompă pentru
dozarea chimică automată. Conformitate
cu standardul ISO 15883-1. Port RS 232
pentru conectarea imprimantei. Port USB
pentru descărcarea datelor ciclului.
numărul rezervoarelor cu ultrasunete 1
capacitatea totală a rezervoarelor cu
ultrasunete – nu mai putin de 40 lt.
numărul maxim de instrumente canulate ≥
12 numărul de conexiuni ≥ 6 butonul tactil
al panoului de control, afișajul LCD grafic
≥ 4 inch programe standard ≥ 20 programe
personalizate ≥ 10 port USB putere
ultrasunet W ≥ 1000 pompa standard de
dozare 1 * Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 - valabil-
copie confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului * Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către participantul
câștigător *Documente confirmative:
*Manual de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat.

13 Aparat radiologic digital portativ



13.1 33100000-1 Aparat radiologic digital portativ Bucată 1.00 Unitate de radiografie, mobilă Descriere
Sistem radiografic digital pe consolă
mobilă Parametru Specificaţie Generator
putere minim 30 KW ANOD TUB Raze X
Capacitate termică, HU ≥ 100000 kVp,
Diapazon ≥ 40-150 mAs Diapazon ≥ 0,1-
200 Pata focală, mm 0,5 -1,5 Timp de
expunere 0,001-10 s SID DIAPAZON, cm
≥ 100 tip SID Laser INDICATORI Tip
Digital kVp Digital mAs Digital
COMPUTER CPU ≥2.2 GHz, ≥2 nuclee
Sistem de operare Windows 7 sau
echivalent Memorie ≥ 8GB Hard disk ≥
500GB WiFi ≥ 802.11b/g DETECTOR
DIGITAL DR DA Wireless da Rezoluţie
matrice ≥ 2400x3000 pixels Pixel ≤ 140
µm Gradaţie ≥ 16 biti Dimensiune, cm ≥
35x43 Timp pînă la apariţia imaginii Max
15 sec Tip conectare la unitate Serial,
USB, Eth, WiFi MONITOR Încorporat da
Touch screen da Diagonală, in ≥ 19"
Rezoluţie min 1280x1024 CENTRARE
PACIENT/ LUMINA COLIMATOR da
CERINŢE ALIMENTARE Toate
componentele echipamentului electric se
vor conecta la priză prin fişă de reţea de
tip F “Schuko” Electricitate: 220 Volţi
monofazic, Frecvenţa 50 Hertz CABLU
Minim 5 m Greutate, kg ≤ 220 Interfața
utilizatorului cu sistem integrat de
procesare a imaginii * Certificat CE sau
declarație de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 - valabil-
copie confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului * Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către participantul
câștigător *Documente confirmative:
*Manual de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat.

14 Frigider cu destinație medicală pentru
păstrarea plasmei (-30C)



14.1 33100000-1 Frigider cu destinație medicală pentru
păstrarea plasmei (-30C)

Bucată 1.00 Congelator de pastrarea plasmei n/o
Caracteristica Cerinţa 1 Destinaţia Pentru
pastrarea plasmei congelate de la -30oC 2
Criteriile tehnice *Mentinerea uniformă a
temperaturii în cameră *Temperatura de
funcționare variază de la -15 ° C la -30 °
C; *Suprafețele interioare și exterioare
sunt acoperite cu un strat de pulbere
rezistent la bacterii sau material
inoxidabil; *Garnitura cu închidere
magnetică *Sistem de dezghetare
automata cu posibilitatea programarii
periodicitatii; *Catpacitatea camerei de
lucru minim 300 litre *Dotat cu minim 4
sertare telescoplce acoperite cu un strat de
pulbere rezistent la bacterii sau material
inoxidabil; *Fiecare sertar dotat cu
despartitoare pentru plasarea pungilor in
pozitie verticala *Senzor de temoratura in
interior dotat cu container cu lichid special
pentru monitorizarea t in interiorul
produsului *Dotat cu sticher de memorie
*Ecran de vizualizare alectronica a
temperaturii *Inregistrator graphic a
temperaturii *Sistem de lalarma sonar in
caz de varierea temperaturii 3 Anul de
producere 2017/2018 4 Confirmarea
certificării sistemului de management al
calităţii - prezentarea certificatelor de la
producător - -ISO13485; ISO 9001, CE
pentru producător sau normelor naţionale
de producere; - -declaraţia de conformitate
a produsului ofertat cu lista dispozitivelor
medicale conform Directivei 93/42/CE
pentru cele cu marcajul CE a
cfomponentelor folosite la realizarea
sistemului dat. - -seria de standarde IEC
601 pentru echipamentul medical electric -
-manualul de validarea sistemului ce va
confirma validarea sistemului de
producere răcire și recirculare a apei
ultrapurificate 5 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. 6 Alte cerinţe -
prezentarea copiei imaginii (foto) a
echipamentului oferta 7 Termen de
garanţie 36 luni din momentul punerii în
exploatare 8 Instalarea echipamentului de
participantul câştigător pe parcursul a 10
zile din momentul livrării 9 Instruirea
personalului -asigurat de participantul
câştigător pe parcursul a 10 zile din
momentul instalării 10 Servicii de
întreținere periodică și reparație în
perioada de garanție asigurate de
participantul câştigător pe parcursul a 36
luni din momentul punerii în exploatare

15 Dispozitiv pentru decongelarea
componentelor sanguine (plazma,
crioprecipitat)

15.1 33100000-1 Dispozitiv pentru decongelarea
componentelor sanguine (plazma,
crioprecipitat)

Bucată 1.00 Dispozitivul de dezghetare a plasmei n/o
Caracteristica Cerinţa 1 Destinaţia Pentru
dezghetarea rapida a plasmei si
crioprecipitatului congelate de la -30oC



inainte de transfuzare 2 Criteriile tehnice
*Sistem de amestecare a coșurilor
perforate cu pungi de plasmă se realizează
în apă la o temperatură de 36,5 ° C pentru
schimbul optim de căldură și siguranța
garantată a plasmei. *Încălzirea directă a
camerei interioare controlată de senzor de
temperatură încorporat. *Posibilitatea
începerii următorului ciclu de dezghețare
imediat după încheierea celui precedent,
fără pregătire. *Controlul temperaturii
microprocesorului cu alarmă sonoră și
vizuală pentru supraîncălzire. *Afișaj
independent pentru fiecare coș.
*Posibilitate de a întrerupe ciclul de
dezghețare pentru a verifica plasma sau a
adăuga pungi suplimentare. *Capacitatea
de lucru minim 2 pungi *Temperatura de
lucru 36,5 ° C *Coșul și camera de
dezghețare interioară din oțel inoxidabil
lustruit; *Acoperirea antibacteriană a
suprafețelor exterioare ale agentului de
dezghețare; *Sistem de deversare rapid
conectabil pentru golireaa rapidă a
camerei de lucru; *Camera interioară este
bine accesibilă pentru spălare; *Partea
exterioară a dispozitivului nu este încălzită
din cauza materialelor termoizolante;
*Temperatura în camera de lucru rămâne
lungă datorită materialelor termoizolant 3
Anul de producere 2017/2018 4
Confirmarea certificării sistemului de
management al calităţii - prezentarea
certificatelor de la producător - -
ISO13485; ISO 9001, CE pentru
producător sau normelor naţionale de
producere; - -declaraţia de conformitate a
produsului ofertat cu lista dispozitivelor
medicale conform Directivei 93/42/CE
pentru cele cu marcajul CE a
cfomponentelor folosite la realizarea
sistemului dat. - -seria de standarde IEC
601 pentru echipamentul medical electric -
-manualul de validarea sistemului ce va
confirma validarea sistemului de
producere răcire și recirculare a apei
ultrapurificate 5 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. 6 Alte cerinţe -
prezentarea copiei imaginii (foto) a
echipamentului oferta 7 Termen de
garanţie 36 luni din momentul punerii în
exploatare 8 Instalarea echipamentului de
participantul câştigător pe parcursul a 10
zile din momentul livrării 9 Instruirea
personalului -asigurat de participantul
câştigător pe parcursul a 10 zile din
momentul instalării 10 Servicii de
întreținere periodică și reparație în
perioada de garanție asigurate de
participantul câştigător pe parcursul a 36
luni din momentul punerii în exploatare



16 Defibrilator extern manual (caracteristici
avansate) cu ECG--scop, registrator,
sincronizator

16.1 33100000-1 Defibrilator extern manual (caracteristici
avansate) cu ECG--scop, registrator,
sincronizator

Bucată 3.00 Defibrilator extern, automat, manual
(caracteristici avansate) Cod 130410
Descriere Defibrilator extern, automat,
manual destinat utilizării personalului
specializat cu caracteristici avansate
Parametrul Specificația Defibrilator
Selectarea energiei Internă 5 -50 J Externă
"adult 50-360 bifazic; 2-20 pediatric/nou-
născut" Controlul padelelor Încărcare da
descărcare da descărcarea energiei da
Forma de undă la ieșire bifazică
Sincronizator da Regim de operare
Manual da Automat AED da Display
Mărimea display ≥ 6 inch TFT LCD color,
LED da Rezoluția 640 x 480 pix. Afișarea
derivațiilor bipolare I, II, III Captarea
semnalului ECG prin intermediul
padelelor da Afișarea ritmului cardiac da
Alerme ale ritmului cardiac da Diapazon
30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM
Frecvența de lucru 0.05-100 Hz Modul
ECG Captarea semnalului ECG prin fir cu
5 electrozi da Diapazon 30 - 300 BPM
Acuratețea ± 1 BPM Depistare pacemaker
da Protecție în potriva șocurilor de
defibrilare ≥ 400 J Mesaje de alarmă HR,
Asistola, VF, VT Pacemaker Pacemaker
da Modul de stimulare cu rată fixă da
Modul de stimulare deamand da Rata de
stimulare 30-200 bpm, ± 1bpm Curentul
de ieșire 0 - 200 mA Lățimea pulsului 5 -
40 msec. Rezoluția, curent de ieșire 1 mA
Durată puls >20 ms Imprimantă pentru
ECG Viteza hîrtiei 25, 50 mm/sec
Imprimantă termică încorporată da
Printare auto sau manuală Adnotări ora da
data da derivația da ritmul cardiac da
modul de operare da forma undei
descărcate da Funcția sumară da Memorie
Memorie internă sau Posibilitatea de
instalarea a cartelei de memorie da
Informația stocată ECG, șoc, vocele din
anturaj Capacitatatea de stocare ≥ 3 ore
"Soft specializat pentru PC" Dacă este
necesar de soft pentru interpretarea
inregistrărilor ECG, șoc, audio. Atunci să
fie inclus softul și cablul pentru conexiune
cu PC da Modul SpO2 Modul SpO2 da
Rata SpO2 1 - 100% Precizia 70 - 100%,
± 2% Rata pulsului 30-300 bpm Mesaje de
alarmă da Modul NIBP Modul NIBP da
Regim de măsurare paciente adult,
pediatric, nou-născut da Acurateția NIBP
± 3 mmHg Limita maximă a tensiunei
arteriale 300 mmHg Regim automat de
măsurare 1, 5, 10, 15, 30, 60, 120 min.
Mesaje de alarmă da Alimentarea Rețea
electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă
reîncărcabilă da timp de lucru baterie 2
ore ECG continuu sau 100 descărcări
Greutatea <9 kg Accesorii Padele Adult,
reutilizabile 1 set. "Pediatrice, reutilizabile
(padele sau adaptoare pediatrice)" 1 set.
Electrozi AED de unică utilizare Adult,
unică utilizare, cu termenul de valabilitate
2 ani la momentul livrării 5 buc.



Pediatrice, unică utilizare, cu termenul de
valabilitate 2 ani la momentul livrării 5
buc. Electrozi pacemaker Adult, unică
utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani
la momentul livrării 10 buc. Pediatrice,
unică utilizare, cu termenul de valabilitate
2 ani la momentul livrării 10 buc. Cablu
ECG reutilizabil 3 fire 1 buc. Electrozi
ECG Adult, unică utilizare, cu termenul
de valabilitate 2 ani la momentul livrării
100 buc. Pediatrice, unică utilizare, cu
termenul de valabilitate 2 ani la momentul
livrării 100 buc. Senzor SpO2 Adult,
reutilizabil 1 buc. Pediatric, reutilizabil 1
buc. Manjete NIBP Adult, reutilizabil 2
buc. Pediatric, reutilizabil 2 buc. Hîrtie
termică 10 buc. Gel de contat 1 L. Stand
pe rotile stand pe rotile da ≥ 4 roți da ≥ 2
roți cu frînă da mîner pentru transportarea
standului da coș pentru accesorii da suport
pentru gel de contact da sistem de fixare
dispozitivului de suport da * Certificat CE
sau declarație de conformitate CE cu
anexele corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și ștampila
Participantului. *Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 - valabil- copie confirmată prin
semnătura și ștampila Participantului *
Declarație de la Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament și
accesorii nu mai mic de 24 luni din
momentul instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către participantul
câștigător *Documente confirmative:
*Manual de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat.

17 Cardiostimulator bocameral extern



17.1 33100000-1 Cardiostimulator bocameral extern Bucată 2.00 CARDIOSTIMULATOR BICAMERAL
EXTERN Moduri de ritm DDD, DOO,
DDI, AAI,AOO, VVI, VOO Rata (de
baza) (30 … 200 ppm) ± 1 ppm Rata
inalta (80 … 230 ppm) ± 1 ppm Rata
atriala rapida (80 … 800 ppm) ± 1 ppm
Amplitudine (A): 0.1-20 mA Amplitudine
(V): 0.1-25 mA Sensibilitate (A) 0.4 … 10
mV ± 15% Sensibilitate (V) 0.8 … 20 mV
± 15% Durata impulsului 1-1,5 ms
Indicator de alarma Acustic Alimentare
Baterii (minim 7 zile pentru 1.5V alcaline
Dimensiuni nu mai mult de 21 x 9 x 4.5
cm Greutatea: nu mai mult de 700 g
Cardiostimulator Moduri de ritm DDD,
DOO, DDI, AAI,AOO, VVI, VOO Rata
(de baza) (30 … 200 ppm) ± 1 ppm Rata
inalta (80 … 230 ppm) ± 1 ppm Rata
atriala rapida (80 … 800 ppm) ± 1 ppm
Amplitudine (A): 0.1-20 mA Amplitudine
(V): 0.1-25 mA Sensibilitate (A) 0.4 … 10
mV ± 15% Sensibilitate (V) 0.8 … 20 mV
± 15% Durata impulsului 1-1,5 ms
Indicator de alarma Acustic Alimentare
Baterii (minim 7 zile pentru 1.5V alcaline
* Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 - valabil-
copie confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului * Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către participantul
câștigător *Documente confirmative:
*Manual de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat.

18 Aspirator chirurgical



18.1 33100000-1 Aspirator chirurgical Bucată 2.00 Aspirator chirurgical (performanță medie)
Cod 130340 Descriere Aspiratoarele
chirurgicale sunt capabile să creeze o
presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai
multe proceduri chirurgicale necesită
aspirare pentru a elimina sîngele şi
lichidele care se acumulează în zona
operatorie şi obstrucţionează vizibilitatea
chirurgului. Parametru Specificația
Vacuum Limita minimă 0 mm Hg Limita
maximă ≥ 650 mmHg Rata de flux, l/min.
≥ 50 l/min Indicator vacuum da, eroarea ≥
±10% Reglator aspirație da Nivelul de
zgomot, dBA ≤ 60 dBA Vas colector "În
timpul aspirării se utilizează doar un vas
colector" da Selector mecanic de vas da
Numărul 2 buc. Capacitatea, L ≥ 4 L
Protecție la umplere pentru fiecare vas da
Vas tip reutilizabil da Suport mobil
"Container pentru amplasarea tubului de
aspirare" da Suport cu rotile ≥ 4 roti Roti
cu frina da, ≥ 2 buc. Mîner pentru
transportare da Accesorii Pedală de
pornire/oprire a aspirației da Filtru de
unică utilizare 15 buc. Tensiunea de
alimentare 220 V, 50 Hz * Certificat CE
sau declarație de conformitate CE cu
anexele corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și ștampila
Participantului. *Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 - valabil- copie confirmată prin
semnătura și ștampila Participantului *
Declarație de la Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament și
accesorii nu mai mic de 24 luni din
momentul instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către participantul
câștigător *Documente confirmative:
*Manual de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat.

19 Fibrolaringoscop cu set de lame



19.1 33100000-1 Fibrolaringoscop cu set de lame Bucată 2.00 Fibrolaringoscop Tip Larigoscop cu fibră
optică Sursa de lumina LED Lumină albă
Lame laringoscop Oțel inoxidabil ti
McIntosh Lame de diferite mărimi in set
(2,3,4,5) Autoclavabile la 134°C timp de 5
min Miner laringoscop Metal cromat/inox
Sistem de prindere a lamei Alimentare
accumulator Li-ion Statia de incarcare
Trusa de plastic cu inchizătoare *
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 - valabil-
copie confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului * Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către participantul
câștigător *Documente confirmative:
*Manual de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat.

20 Paturi cardiochirurgicale funcționale



20.1 33100000-1 Paturi cardiochirurgicale funcționale Bucată 6.00 Pat multifunctional pentru adulţi (6-8
poziţii) Cod 140390 Descriere Paturi
motorizate pentru secții de ATI și secții de
reanimare Parametrul Specificația Tip
multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient
adult Controlul pacientului tip Toate
butoanele să fie însoțite de simboluri
grafice Funcționalități poziționare
sedentară poziționare Trendelenburg
poziționare anti-Trendelenburg Controlul
de către asistentă Blocarea control pacient
da Greutatea maximă a pacientului Cu
etichetă pe pat ≥220 kg Înălțime
Ajustabilă ≥ 74 cm Rotile Diametru ≥12.5
cm Sistem de blocare la minim 2 rotile
Parapete de protecție laterale da Extensia
lungimii patului opțională Sectiunea spate
să aibă cadru pentru detector radiologic ≥
43 x 43 cm Cintar electronic pacient da
Reglare manuală a părților importante în
caz de lipsă de energie electrică opțională
Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile
ortopedică inclusă antidecubit + accesorii
inclusă * Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 - valabil-
copie confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului * Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către participantul
câștigător *Documente confirmative:
*Manual de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat.

21 Lampa chirurgicală de frunte pentru
intervenții de chirurgia cardiaca montata
pe casca



21.1 33100000-1 Lampa chirurgicală de frunte pentru
intervenții de chirurgia cardiaca montata pe
casca

Bucată 1.00 Lampa chirurgicala de frunte pentru
interventii de chirurgia cardiaca montata
pe casca Fără a fi legate de sursa de
lumină Iluminează chiar cea mai profundă
cavitate chirurgicală Aliniere coaxială
pentru penetrarea maximă a luminii
Distanța de lucru de până la 60 cm Durată
de viață a bateriei de 5 ore la intensitate
maximă Durată de viață a LED-urilor de
50.000 de ore Căptușeală dublă in
punctele de fixare pentru confort Sursa de
lumină: doua faruri cu LED Lampa de
iluminare: nu mai putin de 140.000 lux la
distanta de 40 cm Temperatura culorii:
aprox.5700-6200 ° Kelvin Dimensiunea
spotului de iluminare: 6-7 cm la distanta
de 40 cm Greutate faruri nu mai mult de
100gr Bandă de construcție: plastic rigid
cu căptușele duble detașabile Baterie:
litiu-ion reîncărcabil (incluzând
încărcătorul) cu indicatoul de incarcare
Dimensiunile pachetului de acumulatori:
nu mai mult de 8,0 x 11 x 3 cm) Greutatea
acumulatorului: nu mai mult de 200gr; Set
de livrare: 1 sursa de lumina dubla LED
montata pe casca 2 pachete de acumulatori
1 Stație de bază de incarcare 1 cablu de
alimentare 1 cablu de baterie 1 centură de
baterie 1 case rigid * Certificat CE sau
declarație de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 - valabil-
copie confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului * Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către participantul
câștigător *Documente confirmative:
*Manual de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat.

22 Saltea antiescara



22.1 33100000-1 Saltea antiescara Bucată 2.00 Saltea Antiescara Dimensiune nu mai
putin de 200x84x10cm (H); Greutate max.
a pacientului : 150 Kg; Alimentare: 220-
230V; Compresor cu posibilitate de a regla
presiunea în funcție de greutatea
pacientului; Alarmă luminoasă și sonoră
(dezactivată) pentru a indica prezența
anomaliilor în sistem, defecțiune
alternativă, întrerupere a alimentării; Timp
de umflare: nu mai mult de 25 min; Timp
de desumflare rapida: nu mai mult de10
sec Funcția pernă de cap și fermoar.
Funcția statică pentru a crea o suprafață
solidă, cu cârlige care trebuie fixate la
capătul patului. Husa detasabila lavabila,
cu proprietati hidrofobe. * Certificat CE
sau declarație de conformitate CE cu
anexele corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și ștampila
Participantului. *Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 - valabil- copie confirmată prin
semnătura și ștampila Participantului *
Declarație de la Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament și
accesorii nu mai mic de 24 luni din
momentul instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către participantul
câștigător *Documente confirmative:
*Manual de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat.

23 Defibrilator pentru defibrilare
intraoperatorie cu electrozi cardiaci
(palete)



23.1 33100000-1 Defibrilator pentru defibrilare
intraoperatorie cu electrozi cardiaci (palete)

Bucată 1.00 Defibrilator extern, intern (caracteristici
avansate) Cod Descriere Defibrilator
extern si intern, manual destinat utilizării
personalului specializat cu caracteristici
avansate Parametrul Specificația
Defibrilator Selectarea energiei Internă 2
-30 J Externă 50-200 sau 50-360 bifasic;
2-70 pediatric/neonatal Controlul
padelelor Încărcare da descărcare da
descărcarea energiei da Forma semnalului
bifazică Sincronizator da Electrozi
disponibili adult, pediatric
(externe/interne) Setarea automata a
modului de lucru in dependenta de
electrodului conectat da Display ECG
Afișarea derivațiilor bipolare pina la 12
derivații simultan Captarea semnalului
ECG prin intermediul padelelor da
Afișarea ritmului cardiac da Alerme ale
ritmului cardiac da Frecvența de lucru
0.05-100 Hz Pacemaker extern Opțiune
Modul de stimulare la cerere, cu rată fixă
Rata de stimulare 50-150 ppm Curentul de
ieșire 0-140 mA Durată puls >20 ms
Imprimantă pentru ECG Viteza hîrtiei 25
mm/sec Printare auto sau manuală
Adnotări ora da data da derivația da ritmul
cardiac da modul de operare da panta da
Funcția sumară da Configurația opțiuni
SpO2 Alimentarea Rețea electrică 220 V,
50 Hz da Baterie internă reîncărcabilă da
timp de lucru baterie 2 ore ECG continuu
sau 20 descărcări Greutatea <9.1 kg
Accesorii Padele pentru adult da Padele
pediatrice sau adaptoare pediatrice da
Electrozi - lingura pentru defibrilatia
interna da Gel de contact da * Certificat
CE sau declarație de conformitate CE cu
anexele corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și ștampila
Participantului. *Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 - valabil- copie confirmată prin
semnătura și ștampila Participantului *
Declarație de la Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament și
accesorii nu mai mic de 24 luni din
momentul instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către participantul
câștigător *Documente confirmative:
*Manual de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat.

24 Analizator biochimic, semiautomat cu
sistem de tip deschis



24.1 33100000-1 Analizator biochimic, semiautomat cu
sistem de tip deschis

Bucată 2.00 Analizator biochimic, semiautomat cu
sistem de tip deschis. Descriere :
Analizator semiautomat destinat analizelor
biochimice cu sistem de tip deschis de
reactive. Tip sistem – sistem deschis de
reactive. Tip proba – ser, plazma. Reagenti
– lichid. Incubator – incorporat cu
capacitatea minima pentru 40 probe , cu
doua regime termice 25 C si 37 C .
Parametrii tehnici solicitati: - Canale de
citire – mai mult de 10 - Lungimea caii
optice - 1cm - Spectru de lucru – 320-670
nn Posibilitatea efectuarii concomitent a
mai mult de 10 probe de acelasi fel (punct
final, cinetica s.a) Productivitatea - punct
final – nu mai putin 450- 500 probe/ora.
Metodicile cinetice de 4 min. – nu mai
putin 200 pe ora. Procesarea probelor :
posibilitatea procesarii diferitor metodice
simultan, pe diferite canale. EX:
metodicile punct final + metodicile
cinetice. (Gluc + ALT + MB) Incubator:
incorporat, cu capacitatea minima pentru
40 probe. Posibilitatea citirii Diffmod,
intr-un godeu Bilirubina si
imunoturbidimetria 0.4 ml volum minim
(numai). Agitator : agitator probe
incorporate (sistemul multicuve trebuie să
fie adaptată atît cu mixerul cît și cu
aparatul) Certificat CE – da. Garantie,
termen de garantie – minim 24 de luni de
la data instalarii si punerii in functie a
echipamentului. Ofertantul să fie
distribuitor oficial în legătură cu
facilitarea soluționării problemelor ce țin
de deservire și procurarea pieselor pentru
viitor. Instalarea si punerea in functie la
sediul benficiarului de catre reprezentatul
autorizat al producatorului – da.
Trainingul personalului medical si tehnic-
da. Prezenta imprimantei, display-ului,.
Alimentare 220 V, 50 HZ. * Certificat CE
sau declarație de conformitate CE cu
anexele corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și ștampila
Participantului. *Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 - valabil- copie confirmată prin
semnătura și ștampila Participantului *
Declarație de la Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament și
accesorii nu mai mic de 24 luni din
momentul instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către participantul
câștigător *Documente confirmative:
*Manual de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat.

25 Analizator automat VSH minim 20
poziții



25.1 33100000-1 Analizator automat VSH minim 20 poziții Bucată 1.00 Analizator automat VSH Descriere:
Analizator automat VSH Metoda
determinarii: determinarea directa VSH in
tuburi primare cu K3EDTA pentru analize
generale a sângelui cu K3EDTA, fară
scoaterea capacului. Canale de citire
pentru minimum 20 eprubete. Termostat
încorporat pentru minimum 20 eprubete.
Productivitatea : > 60 teste/oră Parametrii
tehnici solicitați: -fară folosirea
materialului biologic din tub , - lucru fara
reziduri biologice, -determinarea : toate
probele odata, in mod continuu,cu punerea
pe bord proba cu proba și combinând-
batch+continuu ,mixer incorporate. Ecran
touch screen color. Posibilitatea de a
efectua controlul calitații cu ajutorul
materialului de control pentru VSH.
Unitați de măsură- Pancenko/ Westergreen
Consumabile: Nu-I necesar de a procura
material consumabile. Afișat- LCD
Alimentarea-220V,50Hz Certificat de la
producator ce atestă pregatirea
specialiștilor pentru întreținerea tehnică a
echipamentului. Garanție: termen de
minim. 24 de luni de la data instalării, nu
este necesară materia suplimentară.
Servicii asociate- timp maxim de
intervenție post-garanție : 24 ore.
Instalarea si punerea in funcție la sediul
beneficiarului de către reprezentantului
autorizat al producătorului. Trainingul
personalului medical si tehnic. * Certificat
CE sau declarație de conformitate CE cu
anexele corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și ștampila
Participantului. *Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 - valabil- copie confirmată prin
semnătura și ștampila Participantului *
Declarație de la Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament și
accesorii nu mai mic de 24 luni din
momentul instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către participantul
câștigător *Documente confirmative:
*Manual de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat.

26 Analizator automat VSH minim 4 poziții



26.1 33100000-1 Analizator automat VSH minim 4 poziții Bucată 1.00 Analizator automat VSH Descriere:
Analizator automat VSH Metoda
determinarii: determinarea directa VSH in
tuburi primare cu K3EDTA pentru analize
generale a sângelui cu K3EDTA, fară
scoaterea capacului. Canale de citire
pentru minimum 4 eprubete. Termostat
încorporat pentru minimum 4 eprubete.
Productivitatea : > 60 teste/oră Parametrii
tehnici solicitați: -fară folosirea
materialului biologic din tub , - lucru fara
reziduuri biologice, determinarea : toate
probele odata, in mod continuu,cu punerea
pe bord proba cu proba și combinând-
batch+continuu ,mixer incorporate. Ecran
touch screen color. Posibilitatea de a
efectua controlul calitații cu ajutorul
materialului de control pentru VSH.
Unitați de măsură- Pancenko/ Westergreen
Consumabile: Nu-I necesar de a procura
material consumabile. Afișaj- LCD
Alimentarea-220V,50Hz Certificat de la
producator ce atestă pregatirea
specialiștilor pentru întreținerea tehnică a
echipamentului. Garanție: termen de
minim. 24 de luni de la data instalării, nu
este necesară materia suplimentară.
Servicii asociate- timp maxim de
intervenție post-garanție : 24 ore.
Instalarea si punerea in funcție la sediul
beneficiarului de către reprezentantului
autorizat al producătorului. Trainingul
personalului medical si tehnic. * Certificat
CE sau declarație de conformitate CE cu
anexele corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și ștampila
Participantului. *Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 - valabil- copie confirmată prin
semnătura și ștampila Participantului *
Declarație de la Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament și
accesorii nu mai mic de 24 luni din
momentul instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către participantul
câștigător *Documente confirmative:
*Manual de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat.

27 Aparat de masurare timp coagulare-
monitorizare heparinoterapiei

27.1 33100000-1 Aparat de masurare timp coagulare-
monitorizare heparinoterapiei

Bucată 1.00 Aparat de masurare timp coagulare -
monitorizarea heparinoterapiei
Caracteristici
STRUCTURA/CONFIGURATIE:
Echipament cu ajutorul caruia se
monitorizeaza parametrii hemostatici
Echipamentul se foloseste in salile de
operatie chirurgie catrdiaca, ATI, UPU si
laboratoare de cateterism
CARACTERISTICI Sistem care are ca
scop echilibrarea coagularii si restaurarea
balantei hemostatice postbypass Sistem
compact bazat pe detectarea
electromagnetica a fibrinei Rezultate



compatibile cu cele din laborator
Utilizeaza sange integral Complet
automatic Teste ce se pot efectua pe
cantitati mici de sange( mai mici de 0,5 ml
sange/test) Recunostere automata a
testelor. cu ajutorul citiorului de cod de
bare, pentru a evita posibilitatea folosirii
gresite a testelor Teste ce se pot efectua: -
HDR (Teste de dozare a heparinei) -
HRACT (Teste de determinare timpului de
coagulare in conditiile utilizarii de
cantitati mari de heparina) -HA (Teste pt.
determinarea efectului heparinei) -
Posibilitatea de a determina raspunsul
individual la heparina, si de a identifica
pacientii cu sensibilitate/rezistenta marita
- Posibilitatea de masurare in timp real a
concentratiei de heparina circulanta, in
pasi mici de la 0 la 6 mg/kg Sistem de
control Portabil, usor de utilizat Timp de
raspuns foarte scurt Capacitate de stocare
date a pana la 200 pacienti
CONSUMABILE Teste pentru
identificarea necesarului individual de
heparina (HDR) Teste pentru
mionitorizarea anticoagularii ( HRACT)
Teste pentru determinarea concentratiei de
heparina (Heparin Assay) Hartie pentru
imprimanta ACCESORII Cititor de cod de
bare Service in garanţie Termen de
garanţie: 24 de luni de la punerea in
funcţiune Se va asigura service si
mentenanta gratuit pe perioada garanţiei
Timpul intervenţiei la beneficiar va fi de
max. 48 ore. Instalare si training
Instalarea, punerea in funcţiune si
instruirea personalului medical se va
efectua la beneficiar, in locaţia de livrare
si sunt operaţii incluse in preţ. Training:
Personal medical Manual de utilizare in
limba romana * Certificat CE sau
declarație de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 - valabil-
copie confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului * Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către participantul
câștigător *Documente confirmative:
*Manual de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat.

28 Centrifugă de laborator (32tuburi) 1500-
4000 rpm



28.1 33100000-1 Centrifugă de laborator (32tuburi) 1500-
4000 rpm

Bucată 3.00 Capacitate maxima: min.4 x 100 ml -
Vileza maxima: min. 6000 min-1 - Sa fie
echipata cu microprocesor si display cu
afisaj digital pentru valorile parametrilor
in timpul centrifugarii - carcasa si capacul
sa fie din metal rezistent la zgirieturi si
impact - lncinta de centrifugare din otel
inoxidabil - Sistem de blocare a capacului
- Capac cu port de vizualizare incinta -
Dispozitiv care intrerupe functionarea, in
cazul dezechilibrarii rotorului -
Recunoastere automata a rotorului -
Tastatura pentru introducerea rapida si
precisa a parametrilor de centrifugare -
Programarea vitezei de rotatie cu
increment de 100 rot/min - Posibilitate
setare a timpului de centrifugare -
programare timer (maxim max. 99 min) -
Tasta IMPULS pentru cicluri scurte de
centrifugare - Tasta RCF : afisare viteza
de centrifugare RCF atat timp cat tasta
este mentinuta apasata - Centrifuga sa fie
echipata cu rotor de min. 30 locuri pentru
tubuti de 16 x100 mm * Certificat CE sau
declarație de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 - valabil-
copie confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului * Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către participantul
câștigător *Documente confirmative:
*Manual de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat.

29 Microscop binocular



29.1 33100000-1 Microscop binocular Bucată 3.00 Microscop binocular, simplu Descriere
Microscoapele cu lumină sînt folosite în
laboratoare clinice sau în spitale pentru a
examina lichide biologice, ţesuturi, mase
fecale. Parametru Specificația Corp Port
obiectiv Cvadruplu cu unghi inversat
Măsuţa mecanică pentru operare cu mâna
dreaptă cu acţionare coaxială pentru
deplasarea pe XYZ Fixator de probe
(lamele) universal pentru un singur
specimen Revolver- pentru 4 obiective(din
sticlă) Obiective Plan Achromat: 4x, 10x,
40x, 100x/1.25 Ulei, cu arc WD 0,13mm
Condensor- Abbe Brightfield cu
diafragma1,25,gradatpentru fiecare
obiectiv slot în condensator pentru
atașament camp închis Diafragmă de
câmp- pentru iluminarea Koehler Tub
binocular- Cap bicular
ergonomicARCTYPE cu unghi de
înclinare 30°,rotabil 360 cu ajustarea
distanșei interpupilare în diapazonul 48-
75mm Oculare - WF
10x/18(1pereche),potrivite pentru
purtători de ochelari Iluminare- LED
Unitatea de alimentare- încorporată
Accesorii Ulei de imersie – o sticluță *
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 - valabil-
copie confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului * Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către participantul
câștigător *Documente confirmative:
*Manual de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat.

30 Distilator 25 litri



30.1 33100000-1 Distilator 25 litri Bucată 2.00 Distilator cu rezervor Descriere Aparat
electric ce produce apa distilata de inalta
calitate, chiar si in conditiile utilizarii unei
surse de apa de calitate scazuta cu
domeniul de utilizare în laborator,
farmacie, medical. Parametru Specificație
Recipient ≤25 l Capacitatea de distilare ≤8
l/h Materialul carcasei oțel inox Materialul
de contact si elemente de incalzire oțel
inox pH 5,0-7 Conductivitate 0,056-5,0
µs/cm Modul de operare continuu
Temperatura de distilare 96...98⁰C
Rezervor de stocare a apei distilate
încorporat Protectie in cazul intreruperii
accidentale a alimentarii cu apa opțional
Accesorii filtre, praf pentru curățat *
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 - valabil-
copie confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului * Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către participantul
câștigător *Documente confirmative:
*Manual de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat.

31 Cîntar medical electronic
31.1 33100000-1 Cîntar medical electronic Bucată 10.00 Cîntar electronic pentru adulţi Cod

130700 Descriere Cîntar pentru adulţi
destinat pentru determinarea greutăţii
Parametru Specificaţia Greutatea maximă
≥ 200kg Precizie ≤ ± 10 gr Pornirea/
Închiderea Automată Ecran LCD ≥
65x26mm Alimentare baterii rețea 220V,
50Hz Autocalibrare da * Certificat CE sau
declarație de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 - valabil-
copie confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului * Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către participantul
câștigător *Documente confirmative:
*Manual de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat.

32 Stress sistem cu cicloergometru
32.1 33100000-1 Stress sistem cu cicloergometru Bucată 1.00 Stress sistema diagnostica cu



cicloergometru Descriere Stress sistema
diagnostica înregistrează ECG in 12
derivații simultan, in timpul efectuarii
unui efort fizic Parametrul Specificația
Registrator ECG pentru PC adult,
pediatric Numărul de canale de procesare
12 Configurația Portabil da Derivațiile Tip
înregistrare automat Gama de frecvență
De diagnostic 0.67-150 Hz Impendanța de
intrare ≥2.5 M Ohm Gama de rejecție a
modului comun la 50 Hz >86 dB Indicator
deconectare electrod acustic sau vizual da
Alimentarea- 220 V, 50 Hz Timp operare
autonomă ≥2,5 h Indicatori vizuali contact
slab sau lipsă de contact status sistem
deconectare alimentare rețea baterie
descărcată Acesorii standard Cablu
pacient cu conectare la 10 electrozi 3
seturi Gel de contact 5 litru Soft cu
specializare cardiopulmonară *(Cu
termenul nelimitat de exploatare )
Măsurări și parametrii de calcul W; MET;
VE; VT; Breath Freq; VO2 ; VO2 max;
VO2 max/kg; RER; HR; REE; EE; PO2;
PCO2; IC Da Evaluări Determinarea
Pragului anaerob Da Interpretarea
capacității aerobe Da Teste cu posibilitate
de pre și post testare Da Analiza gazelor
în sînge Da Modulul QT Da Scorurile de
risc Da Detectare automata a aritmiei Da
Mape ST pentru determinarea ischimiilor
Da Funcționalități Detecatrea automată a
cardiostimulatorului Programare alarme
da Posibilitate creare și modificare
preseturi Da Transmitrea datelor
pacientului prin format
DICOM/GDT/HL7 Da Sensor O2 Da
Sensor CO2 Metodă de calcul infraroșu
Da Sensor de flux Reutilizabil Da
Compatibil pentru pacienti Adult și
Pediatric Da Calibrare automată Da
imprimanta laser bicicleta de exercitii (
cicloergometru) electro-mecanica consola
principala mobilă cu 2 Displayuri
integrate pentru vizualizarea concomitentă
a evaluărilor cardiologice și respiratorii.
Diagonală min 19 inch Da conectivitatea
consolei cu PC USB/WIFI/RS 232
diapazonul vitezei 30 - 130 rot/min
reglarea incarcaturii programabila de
utilizator greutatea maximala a pacientului
180 kg frina electromagnetica Alimentarea
consolei 220 V, 50 Hz Modul de masurare
al Tensiunii Arteriale aparte sau incorporat
cu posibilitatea transmiterii datelor la
stația de lucru Da Posibilitate de conectare
căști la modul pentru determinare TA prin
metoda auditivă. Da Diapazonul
masurarilor 0- 300 mm col Hg masurarea
pulsului 35 - 300 contractii/min
Acuratetea masurarii ± 3 mm col Hg
Calibrare externa optional * Certificat CE
sau declarație de conformitate CE cu
anexele corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și ștampila
Participantului. *Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 - valabil- copie confirmată prin



semnătura și ștampila Participantului *
Declarație de la Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament și
accesorii nu mai mic de 24 luni din
momentul instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către participantul
câștigător *Documente confirmative:
*Manual de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat.

33 Pulsoximetru
33.1 33100000-1 Pulsoximetru Bucată 1.00 Pulsoximetru portabil, Nou-nascut Cod

260410 Descrierea Pulsoximetru portabil
destinat pentru pacienții care sunt
transportați din o secție în alta. Parametru
Specificație Tip pacient Nou-născut da
Interval de măsurare Diapazon 0-100%
Rata de măsurare 80 - 100, ≤2 % 65 -
99%, ≤3 % Pulsul 25 - 250 bpm, ± 1%
Rezoluția SPO2 ±1% Pulsul ±1 bpm
Afișaj SPO2 da Valoare pulsului da
Puterea semnalului da Indicator baterie
descărcată da Display LED sau LCD
Alarme Auditiv da Vizual da SpO2 și
valoarea pulsului mare/mic da Sensor
deconectat da Sensor epuizat da Buton de
dezactivare alarmei sonore da Alimentare
Baterie reîncărcabilă da, de la 220V 50Hz
Durata de viață ≥ 12 ore Accesorii Sensor
SpO2 de folosință multiplă, nou-născut ≥
3 buc. Sensor SpO2 de unică folosință,
nou-născut ≥ 100 buc. Bloc de alimentare
de la rețeaua electrică 1 unitate "Husă
pentru transportare" 1 unitate * Certificat
CE sau declarație de conformitate CE cu
anexele corespunzătoare pentru pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și ștampila
Participantului. *Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 - valabil- copie confirmată prin
semnătura și ștampila Participantului *
Declarație de la Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament și
accesorii nu mai mic de 12 luni din
momentul instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către participantul
câștigător *Documente confirmative:
*Manual de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat.

34 Pupinel



34.1 33100000-1 Pupinel Bucată 2.00 Pupinel cu aer uscat Volum – 40l
Diapazon temperature mentinute: 20-60 C
Abaterea maxima de la temperature setata
: 0.5C Pasul de incremetare temperatura :
0.1C Timpul minim de lucru neintrerupt :
100 ore Pasul de incrementare timp de
lucru : 1min. Timpul de intrare in regimul
de lucru : max 30 minute Tip afisare :
Electronic Afisare: Temperatura stata,
temperature actual, timp setat, timp ramas
Alimetare: 210-250V 50/60HZ Termen
mediu de viata : min 10 ani Anul de
producere : 2017-2018 Instalarea de catre
participantul castigator Certificare Pentru
producator : ISO 13485 Pentru
dispozitivul oferit : CE Instalarea
dispozitivului si instruirea personalului de
catre participantul castigator in termin de
10 zile de la data de instalare si la
solicitare. Intretinere si reparatii de
garantie de catre perticipantul castigator 3
ani incepand cu data de instalare. *
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 - valabil-
copie confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului * Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către participantul
câștigător *Documente confirmative:
*Manual de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat.

35 Brancard mobil cu saltea cu poziționare
trendelenburg



35.1 33100000-1 Brancard mobil cu saltea cu poziționare
trendelenburg

Bucată 1.00 Brancard mobil cu saltea cu poziționare
trendelenburg Specificație Tip: reglabil;
Poziționare: Tredelinburg da;
Antitredelinburg da; Control: Manual;
Caracteristici: Bare laterale da;
Radiolucent top da; Roți: Diametru ≥15
cm; Frîne ≤2; Material: Oțel inox;
Acoperire: Oțel inox; Sarcina maximă :
≤200 kg; Dimensiuni: ≤215 X 95 cm;
Saltea: Să se atribuie dimensiunilor
interne. * Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 - valabil-
copie confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului * Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către participantul
câștigător *Documente confirmative:
*Manual de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat.

36 Masă de operație pentru intervenții
cardio-chirurgicale

36.1 33100000-1 Masă de operație pentru intervenții cardio-
chirurgicale

Bucată 1.00 Masă de operații: Parametru Valoare
Descriere generală: Masă chirurgicală
pentru operații pe inimă, ajustabilă
electric, cu secții multiple, detașabile, cu
elevator mecanic pentru zona lombară,
Materiale rezistente la dezinfecție.
Suprafață translucidă pentru razele X.
Lucru de la rețeaua electrică și baterie;
Mărimi Lungime: 2200mm +/- 100mm;
Lățime: 500mm +/- 50mm; Înălțime
ajustabilă: Înălțime minimă: 700 mm +/-
50mm; Înălțime maximă: 1100 mm
+/-50mm; Secții detașabile: 4 secții; Secție
spate, unghi ajustare: +80° : -45° +/-5°;
Secție picioare, unghi ajustare: +20° : -90°
+/-5°; Secție cap, unghi ajustare: +45°
+/-5°; Ajustare secții: Asistată – arcuri sau
pistoane cu gaz; Schimbare direcție:
Secțiile spate și picioare interschimbabile,
pentru a face posibilă schimbarea direcției
mesei; Funcții: Elevator pentru zona
lombară: Mecanic, integrat în masă ca
secție suplimentară, activat prin
telecomandă/panou de control; Înclinare
laterală: Dreapta, stânga: 30°;
Trandelenburg / Anti-Trandelenburg: 40°
+/-5°; Mișcare longitudinală: Minim
300mm; Dotări Bare laterale pentru
atașamente: Da; Secție pentru braț:
Atașabilă pe bara laterală, ajustare pe
orizontală; Înălțime minimă 110mm;
Ecran anestezie: Rigid; Suport perfuzii:
Da; Centură abdominală: Da; Suport
pentru casete X-ray: Da; Frână: Da,
activată cu piciorul sau de la telecomandă;
Control: Telecomandă; Baterie:

Î



Acumulator, minim 50 operații; Încărcător
baterie: Incorporat; Timp încărcare
baterie: 10-12 ore; Materiale Conforme
IP-X4, Rezistente la dezinfecție; Picior:
Oțel inoxidabil; Secții: Oțel inoxidabil +
Materiale translucide (razele X); Saltele:
Umplutură: spumă de poliuretan; Altele
Greutate max. a pacientului: Minim 275
kg; Conexiune electrică: 230 V / 50 – 60
Hz; Descriere generală: Masă chirurgicală
pentru operații pe inimă, ajustabilă
electric, cu secții multiple, detașabile, cu
elevator mecanic pentru zona lombară,
Materiale rezistente la dezinfecție.
Suprafață translucidă pentru razele X.
Lucru de la rețeaua electrică și baterie;
Mărimi Lungime: 2200mm +/- 100mm;
Lățime: 500mm +/- 50mm; Înălțime
ajustabilă: Înălțime minimă: 700 mm +/-
50mm; Înălțime maximă: 1100 mm
+/-50mm; Secții detașabile: 4 secții; Secție
spate, unghi ajustare: +80° : -45° +/-5°;
Secție picioare, unghi ajustare: +20° : -90°
+/-5°; Secție cap, unghi ajustare: +45°
+/-5°; Ajustare secții: Asistată – arcuri sau
pistoane cu gaz; Schimbare direcție:
Secțiile spate și picioare interschimbabile,
pentru a face posibilă schimbarea direcției
mesei; Funcții: Elevator pentru zona
lombară: Mecanic, integrat în masă ca
secție suplimentară, activat prin
telecomandă/panou de control; Înclinare
laterală: Dreapta, stânga: 30°;
Trandelenburg / Anti-Trandelenburg: 40°
+/-5°; Mișcare longitudinală: Minim
300mm; Dotări Bare laterale pentru
atașamente: Da; Secție pentru braț:
Atașabilă pe bara laterală, ajustare pe
orizontală; Înălțime minimă 110mm;
Ecran anestezie: Rigid; Suport perfuzii:
Da; Centură abdominală: Da; Suport
pentru casete X-ray: Da; Frână: Da,
activată cu piciorul sau de la telecomandă;
Control: Telecomandă; Baterie:
Acumulator, minim 50 operații; Încărcător
baterie: Incorporat; Timp încărcare
baterie: 10-12 ore; Materiale Conforme
IP-X4, Rezistente la dezinfecție; Picior:
Oțel inoxidabil; Secții: Oțel inoxidabil +
Materiale translucide (razele X); Saltele:
Umplutură: spumă de poliuretan; Altele
Greutate max. a pacientului: Minim 275
kg; Conexiune electrică: 230 V / 50 – 60
Hz; * Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 - valabil-
copie confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului * Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către participantul
câștigător *Documente confirmative:



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

37 Frigider specializat pentru laborator
37.1 33100000-1 Frigider specializat pentru laborator Bucată 1.00 Frigider pentru laborator volum mare

Descriere Frigidere proiectate pentru a
stoca produse de laborator, culturi și probe
la temperaturi de obicei între 2 și 10 grade
Celsius. Aceste frigidere constau în mod
obișnuit dintr-o cameră cu un interior
rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de
obicei), minimizarea riscului de alterare,
contaminare și / sau coroziune a
conținutului. Parametrul Specificația
Configuraţie mobil Capacitatea 400-500 L
Număr de rafturi ≥ 5 Uşa Număr ≥ 1
Descriere transparenta Mecanism blocare
cu cheie Roţi da Frîne da Lumină interior
da Construcţie interioară oţel inoxidabil
Construcţie exterioară cu acoperire
anticorozivă Afisaj temperatură digital
Alarme acustică vizuală Răcire ventilată
Temperatura reglabilă 0 .. +15 °C
Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent R
134a Zgomot < 48 dB Accesorii opţionale
coşuri tip sertar divizoare pentru sertar *
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila Participantului.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 - valabil-
copie confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului * Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.*Instalare de către participantul
câștigător *Documente confirmative:
*Manual de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza).
*Manual de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat.

 
3. Criterii şi cerinţe de calificare

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

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

DA

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

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

DA

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

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



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

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

DA

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

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

NU

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

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

NU

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

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

DA

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

DA

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

DA

3.17 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

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

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

DA

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

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

DA

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

DA

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

DA

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

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

DA



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

- original–confirmat prin semnătura şi ștampila Ofertantului. DA

3.25 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

DA

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

DA

3.27 Formularul ofertei F 4.1 - original - conform Formularului F 4.1 semnata si
stampilata de catre Ofertant

DA

3.28 Formularul ofertei F 4.2 - original - conform Formularului F 4.2 semnata si
stampilata de catre Ofertant

DA

 
4. Pregătirea ofertelor

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

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

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

 Beneficiarul plăţii: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE 

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

 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA 
cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. 18/02676 din 15.08.2018"

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:

in decurs de 60 zile din momentul inregistrarii contractului de catre CAPCS și
instalarea/darea în exploatare în termen de 14 zile din momentul livrării, dacă
dispozitivul necesită a fi instalat.

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: 120 zile
4.9 Ofertele în valută străină: Nu se acceptă

 
5. Depunerea şi deschiderea ofertelor

5.1 Plicurile vor conţine următoarea
informaţie suplimentară:

Licitaţie publică nr. 18/02676 
Pentru achiziţionarea de: Achiziționarea de dispozitive medicale conform necesităților
IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2018 

 Autoritatea contractantă: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE 

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

 A nu se deschide înainte de: 15.08.2018 10:00
5.2 Pentru depunerea ofertelor, adresa

autorităţii contractante/organizatorului
procedurii este:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Tel: 022884325 
Fax: 022884245 
E-mail: office@capcs.md 
Data-limită pentru depunerea ofertelor este: 
Data, Ora: 15.08.2018 10:00

5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la
următoare adresă:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Tel: 022884325 
Data, Ora: 15.08.2018 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:

15.08.2018

6.2 Modalitatea de efectuare a evaluării: per poziție la cel mai mic preț fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.




