






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

nr. 18/03426 03.08.2018din

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

Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2018 Lista
SuplimentaraObiectul 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.:  61  din  03.08.2018.

În scopul achiziţionării "Achiziționarea  dispozitivelor  medicale  conform  necesităților  IMSP,  pentru  anul  2018  Lista
Suplimentara"

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018, 2019
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: CNAM

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

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1 Autoclav 15 -20L
6.00Bucată1.1 Autoclav 15 -20L Autoclav 15 -20L fara vacuum

COD  1074
Spatiu fizic  15 – 20 L
temperatura de sterilizare:  121,134
 inregistrare de date:  imprimanta,
optionala
 Procedura de uscare:  uscare fara
vacuum
Functionalitati de siguranta:  Valva
de suprapresiune si sistem
computerizat de diagnoza si alarma
 alimentare cu apa :  Rezervoare  ≥
1L apa
 Voltaj:  230V±10%
 Suporturi instrumente:  3 tavite
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1



pag. 2

CantitateaUnitatea de
măsura

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

2 Autoclav 22L cu vacuum tip B
3.00Bucată2.1 Autoclav 22L cu vacuum tip B Autoclav stomatologic 22 - 23L

(oțel inox) clasa B
Cod 1001
Descriere Sterilizatoare cu aburi
clasa B utilizează aburi sub
presiune care generează căldură
umedă ce ajuta la eliminarea
microbilor viabili din dispozitive
medicale nontermicsensibile,
inclusiv produse tolerante la căldură
folosite pentru îngrijirea pacientului
cu scopuri chirurgicale şi
generale.Construcția interioară este
din oțel inoxidabil.
Parametrul Specificația
Clasa autoclavului Clasa B
Construcția interioară camera de
sterilizare din oțel inox
Exterior  metalic galvanizat sau oțel
inox sau alt material rezistent la
coroziuni
Securitate la supraîncălzire da
Securitate la suprapresiune da
Alarme acustică vizuală
Durata sterilizartii reglabilă da
Control Microprocesor
Sistem de blocare a ușii
autoclavului care impiedică
pornirea ciclului dacă este ușa
deschisă  da
Ușa ramăne blocată pana la
scaderea sfîrşitul procesului da
de sterilizare da
Suprafata exterioara  să nu se
încălzească
Setarea de catre utilizator a modului
de lucru dorit da
Imprimanta optional
Afișaj alfanumeric
Ciclu de strilizare Ciclu de presiune
pozitivă
Ciclu de vacuum da
Pre şi post vacuum da, selectabil
 3 cicluri de prevacuum si uscare
vacuumata
Sistem de uscare da
Facilități de setare timp
 temperatura
 eliberare automată a vaporilor
 racire rapidă
Volum interior   22 - 23 L
Precizie timp de sterilizare  1 min
Rafturi  da, min. 3 tavi
Regimuri de sterilizare minim 4
regimuri
Temperatura de sterilizare 121, 134
Gama de temperatură 100 - 134
grade C
Cicluri preprogramate  Sterilizare,
uscare
Capacitatea rezervorului de apă
min. 4 l
AlimentareCerinţe de alimentare la
reţeaua electrică:  220V, 50 Hz
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată2.1 Autoclav 22L cu vacuum tip B *Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

3 Autoclav 100L
1.00Bucată3.1 Autoclav 100L Autoclav 100L

Autoclav. Parametri tehnici
solicitati:
COD    1023
Pozitionare Autoclav: pe podea
Capacity ≥ 100 L
Cameră dreptunghilară cu
dimensiuni: aprox.  350 mm x 350
mm x 800 mm
Procedură de sterilizare: generator
integrat separat
Pozitionare: orizontală, încărcare
din față
Ușă singulară
Total automatizat, comandat de
către microprocesor
Monitor pentru temperatură , timp
și mesaje de eroare, posibilitate de
vizualizare în timp real a datelor
(timp, presiune, temperatură)
Tip display: LCD, touch screen
Dimensiune display: 5,0 - 10 inch
Interfața operatorului trebuie să fie
ușor utilizabilă. Limba prestabilită
va fi limba română, rusă sau
engleza
Control electronic a presiunii și a
temperaturii:
Măsurare temperaturii: min. 2
sonde
Măsurarea presiunii: min. 2 sonde
Cameră interioară și circuitele de
prelucrare construite din oțel
inoxidabil rezistent la coroziune
AISI316
Cutie exterioară cu panouri laterale
din oțel inoxidabil, rezistente la
coroziune AISI304
Inchiderea ușii ermetic  va fi
asigurată prin garnituri pneumatice
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată3.1 Autoclav 100L sau printr-un sistem cu caracteristici
echivalente. Forma și materialele
care constituie flanșele de inchidere
trebuie să fie durabile și întreținere
ulterioară ușoară .
Elemente de siguranță:
             Blocarea ușii în timpul
sterilizării
             Sistem de siguranță
împotriva deschiderii accidentale a
ușii în timpul ciclurilor de
sterilizare
            Protecție impotriva scurt
circuitelor
            Supapă de siguranță pentru
camera de lucru și generatorul de
aburi
            Filtrarea aerului cu filtru
HEPA
            Dispozitiv de depresurizare
            Protecție la supraîncălzire și
supra-presiune
Alarme:
            Sonore și vizuale
            Pană de curent
            Eșuare sistem de închidere;
            Eșuarea inchiderii camerii
ermetic;
            Defect pompă de vacum;
            Presiune crescută;
            Eroare de temperatură
(joasă și înaltă);
            Eșuare a sondelor de
teperatură sau de presiune;
            Eșuare ciclu de sterilizare
Butoanele de control trebuie să fie
vizibile și ușor accesibile
Ajustare manuală a timpului și a
temperaturii
Deviația temperaturii ≤ 2 ° C
Regimuri de sterilizare: minimum 7
(solid, sticlă, lichide, deșeuri, test,
mentenanță), cicluri extra program
minim 8
Semnalizare sonoră de finisare a
cicului de sterilizare
Pompă pentru vid care este utilizată
în uscarea rapidă a încărcăturilor
solide
Sistemul trebuie să includă
tehnologie de răcire cu aer
comprimat pentru scăderea timpului
de răcire a lichidelor.
Printer integrat pentru printare
următoarelor date: timp, ciclu,
temperatură,
Autoclavul trebuie să fie prevăzut
cu un filtru de aer interschimbabil
pentru filtrarea  aerului comprimat,
pentru a evita contaminarea în
timpul sau la sfârșitul ciclului de
sterilizare.
Pompa de vid integrată trebuie să
fie dotată cu inel de înaltă eficiență,
cu minim 2 trepte.
Autoclavul trebuie să includă
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată3.1 Autoclav 100L tehnologie hibrid  de consum scăzut
al apei și a energiei electrice care
constă în răcirea efecientă a apei
pentru a exclude utilizarea apei de
la robinet, plus asigurarea
generatorului de aburi cu apă
preîncălzită.
Accesorii:
Autoclavul va fi livrat cu
compresor de aer silentios, fără ulei
cu presiunea la ieșire minim 6 bari;
Se va include dedurizator și sistem
de filtrare a apei.
Oferta va include filtrele necesare
pentru un an de zile
Se va include sistem de osmoză
inversă confor cerintelor.
Oferta va include filtre si
membrane pentru un an de zile.
Hîrtie termică pentru printer min.
50 rolouri
Carcasă pentru montarea rafturilor
min 2 buc cu posibilitatea reglării
pe înălțime.
Cerințele electrice:
Voltaj  380 V 50Hz
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

4 Autoclav 200 l cu incarcare orizontala (otel
inox)

2.00Bucată4.1 Autoclav 200 l cu incarcare orizontala (otel
inox)

Autoclav 200 l cu încărcare
orizontală (oțel inox)
Cod 1037
Descrierea: Sterilizatoare cu aburi
cu vacuum, cu încărcătură
orizontală, utilizează aburi sub
presiune care generează căldură
umedă ce ajuta la eliminarea
microbilor viabili din dispozitive
medicale non-termic-sensibile,
inclusiv produse tolerante la căldură
folosite pentru îngrijirea pacientului
cu scopuri chirurgicale şi generale.
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată4.1 Autoclav 200 l cu incarcare orizontala (otel
inox)

Construcția interioară este din oțel
Parametrul Specificația
Încărcare  orizontală
Încărcarea şi scoaterea casoletelor
se efectuează prin 2 uşi separate,
destinate pentru  zona de primire a
casoletelor nesterile şi zona sterilă 2
uși
Construcția interioară din oțel inox
Construcția Exterioară metalic
galvanizat sau oțel inox.
Securitate la supraîncălzire da
Alarme acustică, vizuală
Durata de sterilizare reglabilă da
Regimuri de sterilizare presetate ≥ 3
programe
Setarea de catre utilizator a
regimului de sterilizare dorit da
Control electronic Microprocesor
Sistem de blocare a ușii
autoclavului care impiedică
pornirea ciclului dacă este ușa
deschisă  da
Ușa ramîne blocată pînă la scaderea
sfîrşitul procesului de sterilizare da
Suprafata exterioara să nu se
încălzească
Imprimantă termică da
Monitorizarea procesului pe ecran
LCD sau afișaj LED
Monitorizarea în timp real
temperatura in camera de sterilizare
 presiune (prin manometru sau
digital)
 vacuum (prin manometru sau
digital)
Ciclu de sterilizare Ciclu de
presiune pozitivă
 Ciclu de vacuum
Pre şi post vacuum Da
Sistem de uscare da
Facilități de setare timp
 temperatura
 eliberare automată a vaporilor
 imprimarea rezultatelor
Volum interior ≥ 200 litri
Suport cu rafturi compatibil pentru
amplasarea  instrumentelor și
casoletelor ≥ 2 suporturi
 datașabile
 rafturi min. 2 buc. la fiecare suport
Cărucior pentru includerea /
scoterea și transportarea suportului
cu rafturi ≥ 2 buc.
Precizie timp de sterilizare ± 1 min.
Gama de temperatură: 100-134
grade C
Precizie temperatură ± 2
Autoclavul să fie conectat la
conductele de apă și canalizare da
Apa necesară pentru procesul de
autoclavare să fie filtrată  prin
sistem de filtrare automatizat cu
auto generarea (curățare) a filtrelor
da
 dedurizare a apei cu min. 2 nivele
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată4.1 Autoclav 200 l cu incarcare orizontala (otel
inox)

de filtrare
Înregistrator date  da
Tip date imprimate pe hirtie data
 timp
 temperatura
 presiune
Alimentare Cerinţe de alimentare la
reţeaua electrică: 380V, 50 Hz
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

5 Distilator cu rezervor 4L
1.00Bucată5.1 Distilator cu rezervor 4L Distilator cu rezervor

Cod  1002
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  ≤ 4 l
Capacitatea de distilare  ≥ 2 l/h
Materialul carcasei  "oțel inox sau
oțel acoperit cu strat anticoroziv
sau alte materiale rezistente la
coroziuni"
Materialul de contact si elemente de
incalzire  oțel inox
pH   5,0-7
Conductivitate  0,056-5,0 µs/cm
Mod de încărcare a apei disitilate
Manual
"Volumul rezervorului de apa
supusa distilarii"  ≥ 4 l
Mod de amplasare a distilatorului
pe orice suprafață orizontală stabilă
Modul de operare  Pornire/oprire
dirijată la discreția utilizatorului
Rezervor de stocare a apei distilate
extern, conectabil la distilator
Protectie în cazul epuizării apei în
rezervor  da
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată5.1 Distilator cu rezervor 4L Accesorii  "Rezervor pentru apă
distilată, cabluri de
alimentare"
*Certificat CE, ISO 13845 sau alte
documente care să confirme
calitatea dispozitivului medical cu
anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

6 Masina de spalat si dezinfectat instrumente
1.00Bucată6.1 Masina de spalat si dezinfectat instrumente Masina de dezinfectare și spălare a

instrumentelor

Domeniu de utilizare: toate
intrumentele și ustensiile din oțel
inoxitabil ;  corpuri endoscopice
rigide,  articole din sticlă, circuite
respiratorii
COD   1024
Volumul camerii ≥ 200 L
carcasă exterioară cu panouri
laterale din metal zincat sau din oțel
inoxidabil, rezistente la coroziune
AISI304 sau AISI 316L
Cameră singulară
O singură ușă din sticlă pentru a
spori vizibilitatea
Access frontal pentru reîncărcarea
agenților chimici și operațiunilor de
mentenanță
Minim. 3 containere pentru
depozitarea agenților chimici
LCD display, min. 5 inch,  touch
screen
Total automatizat comandat prin
microprocesor
Sistem automat de reprocesare
Tip de reîncărcare detergenți:
automat
Încărcare/Descărcare: Manuală
Min. 20 programe  de lucru
Temperatură ajustabilă pînă la  90
°C
Sistem de filtare a aerului forțat
pentru uscare
Sistem de eliminarea a vaporilor
din spațiu de lucru
Consum redus al apei și a
detergenților
Min. 8 coșuri
Printer integrat
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată6.1 Masina de spalat si dezinfectat instrumente Interfața de lucru trebuie să fie
simplă în utilizare, iar limba de
operare oferită: Engleză, Rusa sau
Română
Cicluri programate:
             Prespălare Rece
             Spălare cu detergenți
             Clătire
             DW Clătire
             Clătire/lubrifia
             Uscare
Alarmele trebuie să acopere cel
puțin următorii parametri:
            Alarme vizuale și sonore
            Defecțiune Component
            Pană de curent;
            Defecțiune ușă;
            Nivel detergenți scăzut,
status ciclu
            Eșuare Ciclu;
Toată informații și mesajele de
eroare trebuie să fie integre în
explicație
Semnalizare sonoră la finisare
cilclului de lucru
Accesorii și consumabile:
Sistem pentru filtrarea și
demineralizarea apei minimum: 3
nivele. Oferta va include filtrele
necesare pentru un an de activitate.
Hîrtie pentru printer : min 15 role.
Oferta va include agenți chimici și
detergenți pentru minim 100 cicluri
de spălare.

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

1.00Bucată7.1 Masina spalarea si dezinfectarea
instrumentelor

Masina de dezinfectare și spălare a
instrumentelor

Domeniu de utilizare: toate
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată7.1 Masina spalarea si dezinfectarea
instrumentelor

intrumentele și ustensiile din oțel
inoxitabil ;  corpuri endoscopice
rigide,  articole din sticlă, circuite
respiratorii
COD   1107
Volumul camerii ≥ 110 L
carcasă exterioară cu panouri
laterale din metal zincat sau din oțel
inoxidabil, rezistente la coroziune
AISI304 sau AISI 316L
Cameră singulară
O singură ușă din sticlă pentru a
spori vizibilitatea
Access frontal pentru reîncărcarea
agenților chimici și operațiunilor de
mentenanță
Containere pentru depozitarea
agenților chimici
LCD display
Total automatizat comandat prin
microprocesor
Sistem automat de reprocesare
Tip de reîncărcare detergenți:
automat
Încărcare/Descărcare: Manuală
Min. 10 programe  de lucru
Temperatură ajustabilă pînă la  90
°C
Sistem de filtare a aerului forțat
pentru uscare
Sistem de eliminarea a vaporilor
din spațiu de lucru
Consum redus al apei și a
detergenților
Min. 4 coșuri
Printer integrat
Interfața de lucru trebuie să fie
simplă în utilizare, iar limba de
operare oferită: Engleză, Rusa sau
Română
Cicluri programate:
             Prespălare Rece
             Spălare cu detergenți
             Clătire
             DW Clătire
             Clătire/lubrifia
             Uscare
Alarmele trebuie să acopere cel
puțin următorii parametri:
            Alarme vizuale și sonore
            Defecțiune Component
            Pană de curent;
            Defecțiune ușă;
            Nivel detergenți scăzut,
status ciclu
            Eșuare Ciclu;
Toată informații și mesajele de
eroare trebuie să fie integre în
explicație
Semnalizare sonoră la finisare
cilclului de lucru
Accesorii și consumabile:
Sistem pentru filtrarea și
demineralizarea apei minimum: 3
nivele. Oferta va include filtrele
necesare pentru un an de activitate.
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată7.1 Masina spalarea si dezinfectarea
instrumentelor

Hîrtie pentru printer : min 15 role.
Oferta va include agenți chimici și
detergenți pentru minim 100 cicluri
de spălare.

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

33100000-1

8 Aparat de sigilare
1.00Bucată8.1 Aparat de sigilare Aparat de sigilare

COD  1076
Descriere: Aparat de sigilat pungi
cu o putetre cu modul de lucru prin
impuls de etansare cu mâna,
potrivite pentru toate tipurile de
sigilare a pungilor de polietilena și
de polipropilenă sau film de
aluminiu-plastic.

Date Aparat de lipit pungi
-dimensiunea benzii lipire: min 50
mm, max 250 mm
-Putere:400W  +- 30w
-Posibilitatea de setare a
temepraturii
-Tensiune: 220V
-Alimentarea la 220V

Accesorii:
Rulou de sigilare  150x200
Rulou de sigilare    50x200
Rulou de sigilare    75x200
Rulou de sigilare  200x200
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată8.1 Aparat de sigilare ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

9 Sigilator pentru sterilizarea instrumentelor
2.00Bucată9.1 Sigilator pentru sterilizarea instrumentelor Parametru Cerința COD  1048

Denumire Sigilator pentru
sterilizarea instrumentelor
Descriere Sigilator pentru
sterilizarea instrumentelor este un
dispozitiv utilizat pentru sigilarea
instrumentelor înainte de sterilizare
pentru a le păstra sterile pe o
perioadă mai indelungată.
Locul amplasării Secția Sterilizare
Descriere generală
Configurația dispozitivului
Amplasare pe masă
Tipul dispozitivului  Manual
Materialul carcasei Oțel inoxidabil
Sigilator
Încărcare  Laterală
Mod de sigilare Tragerea automată
a pachetului pe linia de sigilare
Temperatura de sigilare Ajustabilă
Interval de temperatură 50 °C – 200
°C
Eroarea de setare a temperaturii 1
°C
Protecție de supraîncălzire Da
Viteza de sigilare Minimum 8
m/min
Funcția de intrare în regim de
așteptare Da, automat
Suport pentru alunecarea pachetelor
la sigilare Da
Lungimea suportului  Pe toată
lungimea liniei de sigilare
Materialul suportului  Oțel
inoxidabil
Dispensor de role pentru sterilizare
Suport pentru role Da, cu protecție
anti-căderea rolelor
Cuțit de tăiere  Integrat
Posibilitate de înlocuire a lamei
cuțitului Da
Sursa de alimentare
Tensiunea de alimentare 220 V, 50
Hz
Cablu de alimentare  Tip Schuko
Consumabile și accesorii
Cuțit pentru dispensor 3 Buc.
Materialul rolelor pentru sterilizare
Peliculă de poliester/ polipropilen
Rolă 5 cm x 200 m 3 Buc.
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată9.1 Sigilator pentru sterilizarea instrumentelor Rolă 7.5 cm x 200 m 3 Buc.
Rolă 10 cm x 200 m 3 Buc.
Rolă 15 cm x 200 m 2 Buc.
Rolă 20 cm x 200 m 2 buc.
Rolă 30 cm x 200 m 2 Buc.
Rolă 40 cm x 200 m 1 Buc.
Standarde și certificate de
conformitate
Certificat  CE
Standard  ISO 13485, ISO 9001
Logistică
Transportare la locul solicitat Da
Instalare  Da
Testare Da
Cerințe față de producător și
furnizor
Garanție Minimum 2 ani
Training pentru personalul medical
Pregătirea de lucru, operarea cu
dispozitivul, întreținerea.
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

10 Frigider pentru vaccini volum 10 -30L
2.00Bucată10.1 Frigider pentru vaccini volum 10 -30L Frigider pentru vaccini volum 10 -

30L
Cod 1028
Parametrul Specificația
Descriere Frigider pentru stocarea
vaccinurilor, staționar, orizontal
Diapazon de temperatură +2-+8°C,
reglabilă
Volum 10-30 l
Afisaj temperatură Digital, vizual
Carcasa exterioară Oțel zincat
vopsit, rezistent la coroziune
Carcasa interioară Înveliș interior
din aluminiu, vopsit, rezistent la
coroziune
Accesorii  Coșuri pentru păstrare
Timp de lucru fără alimentare 10 -
24 ore
Alimentare 220V
*Certificat de la producător ce
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată10.1 Frigider pentru vaccini volum 10 -30L atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

11 Frigider pentru vaccini 95-105L
1.00Bucată11.1 Frigider pentru vaccini 95-105L Frigider pentru vaccini 95-105L

Cod 1058
Descriere Frigider pentru a stoca
vaccini. Termostatul asigură
controlul temperaturii stabile.
Temperatura poate fi monitorizată
pe afișaj extern, în timpl întreruperii
alimentării cu energie, performanța
este îmbunătățită datorită pereților
izolați ai unității. Dulap din oțel
anticoroziv protejează împotriva
ruginii, tubul vaporizator este
acoperit cu zinc.
Parametrul  Specificația
Configuraţie staționar, orizontal
Capacitatea 95-105 l da
Număr de coșuri  ≥ 2
Uşa Număr  1
Cu deschidere orizontala da
 Mecanism solid cu mîner și blocare
cu cheie
Roţi  nu
Frîne  nu
Lumină interior  nu
Construcţie interioară  cu acoperire
anticorozivă
Construcţie exterioară  cu acoperire
anticorozivă
Afisaj temperatură  digital
Alarme  acustică
  vizuală
Temperatura reglabilă  2 ... +8 °C
Alimentare  220 V, 50 Hz
Refrigerent  R 134a
Zgomot  < 48 dB
Accesorii  divizoare pentru sertar,
da
Timp de lucru fără alimentare  min
23 h
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată11.1 Frigider pentru vaccini 95-105L 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

12 Frigider vaccinuri 60 - 70L
2.00Bucată12.1 Frigider vaccinuri 60 - 70L Frigider pentru vaccini 60-70L

Cod 1072
Descriere Frigider pentru a stoca
vaccini. Termostatul asigură
controlul temperaturii stabile.
Temperatura poate fi monitorizată
pe afișaj extern, în timpl întreruperii
alimentării cu energie, performanța
este îmbunătățită datorită pereților
izolați ai unității. Dulap din oțel
anticoroziv protejează împotriva
ruginii, tubul vaporizator este
acoperit cu zinc.
Parametrul  Specificația
Configuraţie  staționar, orizontal
Capacitatea 60 - 70 L
Număr de coșuri  ≥ 2
Uşa Număr  1
Cu deschidere orizontala da
 Mecanism solid cu mîner și blocare
cu cheie
Roţi  nu
Frîne  nu
Lumină interior  nu
Construcţie interioară  cu acoperire
anticorozivă
Construcţie exterioară  cu acoperire
anticorozivă
Afisaj temperatură  digital
Alarme  acustică
  vizuală
Temperatura reglabilă  2 ... +8 °C
Alimentare  220 V, 50 Hz
Refrigerent  R 134a
Zgomot  < 48 dB
Accesorii  divizoare pentru sertar,
da
Timp de lucru fără alimentare  min
23 h
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată12.1 Frigider vaccinuri 60 - 70L prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

13 Frigider pentru vaccini 40-50L
6.00Bucată13.1 Frigider pentru vaccini 40-50L Frigider pentru vaccini 40-50L

Cod 1057
Descriere Frigider pentru a stoca
vaccini. Termostatul asigură
controlul temperaturii stabile.
Temperatura poate fi monitorizată
pe afișaj extern, în timpl întreruperii
alimentării cu energie, performanța
este îmbunătățită datorită pereților
izolați ai unității. Dulap din oțel
anticoroziv protejează împotriva
ruginii, tubul vaporizator este
acoperit cu zinc.
Parametrul  Specificația
Configuraţie  staționar, orizontal
Capacitatea 40-50 l da
Număr de coșuri  ≥ 2
Uşa Număr  1
 Cu deschidere orizontala da
 Mecanism solid cu mîner și blocare
cu cheie
Roţi  nu
Frîne  nu
Lumină interior  nu
Construcţie interioară  cu acoperire
anticorozivă
Construcţie exterioară  cu acoperire
anticorozivă
Afisaj temperatură  digital
Alarme  acustică
  vizuală
Temperatura reglabilă  2 ... +8 °C
Alimentare  220 V, 50 Hz
Refrigerent  R 134a
Zgomot  < 48 dB
Accesorii  divizoare pentru sertar,
da
Timp de lucru fără alimentare  min
23 h
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

6.00Bucată13.1 Frigider pentru vaccini 40-50L Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

14 Termostat cu CO2
1.00Bucată14.1 Termostat cu CO2 Incubator (Termostat) cu CO2

Cod  1148
Descriere Dispozitiv utilizat pentru
creșterea și menținerea culturilor
microbiologice și celulare
Parametru  Specificație
Carcasa externa, tip material  " inox
sau inox vopsit sau
alt material rezistent la coroziuni"
Carcasa interna, tip material  inox
Numarul de camere  1
Volumul total  80-100 litri
Ușa dublă  internă din sticlă,
externă din oțel
Numarul de rafturi  minim 2 buc.
fabricat din Inox
Afișare date și meniu  LCD sau
afișor cu 7 segmente
Modulul de control  Microprocesor
Intervalul de setare a temperaturii
25-40 C
Rezoluția setare temperatură  0.10
C
Fluctuația temperaturii la 37 C, +/-
0.5 C
Control temperatură  da
Umiditate constanta  95%
aproximativ
Control CO2  da
Senzor CO2 IR (Infrarosu)  da
Alarme sonore și vizuale  da
Alarme de deviație temperatură  da
Alarme de deviație CO2  da
Port conectare CO2  da
Reductor de intrare cu manometru
CO2  da
Balon CO2 (incărcat)  20-40 l
UPS inclus  autonomie minim 30
min.
Alimentare rețea  220V, 50Hz
Garanție  3 ani
Training pentru utilizatori  da
Training pentru ingineri  da
Manual de utilizare și service
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată14.1 Termostat cu CO2 rom/rusa  da
Transportare pina la locul instalarii
da
Asamblare/Instalare  da
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

15 Analizator ionoselectiv
1.00Bucată15.1 Analizator ionoselectiv Analizator ionoselectiv, pentru

laborator central
Cod 1003
Descriere Analizatoarele de
electroliţi testează unul sau mai
multi electroliţi folosind electroade
iono-selective. Aceste analizatoare
pot avea capacitatea de a testa şi alți
parametri (care nu sunt electroliţi),
ex. calciu. Aceste analizatoare sunt
destinate laboratoarelor centrale.
Parametrul   Specificația
Tip probă Ser   da
 Urină  da
 Plasmă   da
 Sînge integru  da
Autosampler Tub închis/deschis
închis
 Oprirea termostatului  da
Tip analize Na Ser/plasmă da
  Urină da
 K Ser/plasmă da
  Urină da
Spălare automată   da
Forma de reagenți Care se
înlocuiesc  da
Display LCD sau LED  da
Printer   da
Data management   da
Interfața PC   da
Reagenți
Reagenți "Să fie inclus toți reagenții
necesari cît și alte acesorii, piese
necesare pentru efectuarea
analizelor și buna funcționare"  ≥
1000 analize
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată15.1 Analizator ionoselectiv Perioada de valabilitate a
reagentilor din momentul livrarii   ≥
6 luni
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

16 Analizator biochimic, automat 200 teste, cu
sistem de tip deschis

1.00Bucată16.1 Analizator biochimic, automat 200 teste, cu
sistem de tip deschis

Analizator biochimic, automat 200
teste, cu sistem de tip deschis
Cod 1035
Descriere Analizator automat
destinat analizelor biochimice cu
sistem deschis de reactivi.
Sistem analitic automat cu
calculator integrat sau exterior
(procesor, monitor,
tastatura+mouse)
Tip de lucru continuu
Tip sistem  deschis
 randoom acces
Capacitatea (teste/oră) ≥ 200 (teste
fotometrice)
Posibilitatea efectuării analizelor
urgente da
Tipul dispozitivului  staţionar
Tip probă Ser şi plasmă
 urină
 sînge integru
 CSF (lichid cefalo-rahidian)
Tip diluare automat
Sistem de spălare automat
Program control al calității da
Rotor cu răcire pentru reagenți cu
răcire
Rotor cu încălzire pentru probe cu
termostat la 37 grade C
Cuvă pentru probe reutilizabil da,
(indicați ciclurile posibile de
reutilizare)
Regimuri de măsurare: Cinetic da
 Mono și bi-cromatic da
 Ionoselectiv Da, K+, Na+, Ca2+
 Imunoturbidimetric da
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată16.1 Analizator biochimic, automat 200 teste, cu
sistem de tip deschis

 Controlul cantității de reagent
rămas da
  Semnalizare lipsă reagent și probă
da
Sistemul de dozare: Reagenții:
Utilizarea a minim 2 metodici:
mono și bireagent
  Volumul reagentului programabil
cu pasul 1 µl
 Sistemul de dozare: Cu sensor de
obstacol
Alimentarea 220 V, 50 Hz
Reagenți
Reagenți Să fie inclus toți reagenții
necesari cît și alte acesorii, piese
necesare pentru efectuarea
analizelor și buna funcționare Da
 K+ 1300 teste
 Na+ 1300 teste
 Ca++ 1300 teste
 Proteina totală 1270 teste
 Ureea 1260 teste
 Creatinina 1290 teste
 Acid uric 110 teste
 Bilirubina 2900 teste
 Bilirubina directă 170 teste
 Glucoza 1300 teste
 Alaninaminotransferaza 1140 teste
 Asparaginaminotransferaza 1140
teste
 Fosfataza alcalină 110 teste
 Lactat dehidrogenaza 110 teste
 Alfa amilaza 35 teste
Soluții de control Da
Termenul de valabilitate din ziua
livrării ≥ 6 luni
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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17 Analizator pentru determinari imunologice
(Elisa)

1.00Bucată17.1 Cititor de microplaci (ELISA) COD   1036
1. Cititor de  microplăci
Descriere Permite efectuarea
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măsura

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

1.00Bucată17.1 Cititor de microplaci (ELISA) testelor pentru boli autoimune si
pentru alergologie prin metode
cantitative şi calitative.
Parametrul Specificația
Tip sistem Sistem deschis
Lungimi de undă de la ≤ 330 pînă la
≥ 750 nm
Sursa de lumină Minim 5 lungimi
de undă
Centrul acurateţea lungimii de undă
+ / - 2 nm
Sensibilitate ≤0.1 fluor/µm²
Acurateţe 2%
Precizie  ≤ 0.3 %
Linearitatea  + / - 2%
Timpul de măsurare  ≤ 5 sec
Sursa de lumină  halogen
Fotodetector ≥ 9
Agitare 3 moduri
Afişarea LCD
Incubator Inclus da
 Temperatura  + 3C pînă la + 50C
Data management Display da
 Memorie internă da
 Interfață PC da
 Imprimantă  da
Calibrarea automată da
Alimentarea Rețeaua electrică 220
V, 50 Hz da
Cititorul de microplaci sa fie
intercompatibil cu spalatorul pentru
microplaci si Incubator/Agitator
pentru microplaci da
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

1.00Bucată17.2 Spalator pentru microplaci (ELISA) 2. Spălător pentru microplăci
Descriere Este fabricat pentru
curaţarea diferitor tipuri de
microplăci, complet programabil
asigurînd soluţii de diferite
concentraţii, aspiraţie,
aspiraţie/combinare/dozare.
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată17.2 Spalator pentru microplaci (ELISA) Parametru Specificaţia
Canale de la 8 pînă la 12
Capabile să spele toate tipurile de
microplăci da
Dotat cu calibrator da
Afişare LCD
Programabil da
Alarmă da
Control automat
Numărul ciclurilor de spălare 1…15
Alimentare 220-240 V, 50 Hz
Spalatorul pentru microplaci sa fie
intercompatibil cu Cititorul de
microplaci si Incubator/Agitator
pentru microplaci
 da
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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1.00Bucată17.3 Incubator-Agitator pentru microplaci (ELISA) 3. Incubator/Agitator pentru
microplaci
Descriere Pentru agitarea probelor
în condiţii ambientale: pe masa de
laborator, într-un incubator, într-o
cameră climatică. Folosit în linia
ELISA.
Parametru Specificaţia
Mişcarea Orbitală
Domeniu de temperatură
+20…70°C
Reglarea temperaturii digital, in
pasi de 0.1 °C
Setarea şi afişarea frecvenţei de
vibrare/a timpului Digital, LED
Diametrul oscilării orbitale ≥2 mm
 Viteză reglabilă 250-1200 rpm
Alimentarea 220-240V, 50Hz
Adaptor suplimentar necesar pentru
plăci şi tuburi da
Temporizator agitator funcţionare
continuă
 funcţionare temporizată de la
1min-99h
Platforme substituibile da
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1.00Bucată17.3 Incubator-Agitator pentru microplaci (ELISA) Timp de incubare pana la 48h
Incubator/Agitator pentru
microplaci  sa fie intercompatibil cu
Cititorul de microplaci si Spalatorul
pentru microplaci
 da
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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18 Analizator biochimic, complet automat cu
sistem de tip inchis

1.00Bucată18.1 Analizator biochimic, complet automat cu
sistem de tip inchis

Analizator biochimic, complet
automat cu suistem de tip închis
Cod  1061
Descriere  Analizator automat
destinat analizelot biochimice cu
sistem închis de reactive

Sistem analitic    complet automat,
cu cel putin 8 canale libere

Tip de lucru    continuu
Tip sistem    închis
    randoom acces/acces aleatoriu
Capacitatea (teste/oră)    ≥ 1200
Posibilitatea efectuării analizelor
urgente    da
Tipul dispozitivului    staționar
Tip probă    ser și plazmă
    urină
    sînge integru
    CSF (lichid cefalo-rahidian)
Tip diluare    automat, programat
din fișierul testului, fără implicarea
operatorului
Sistem de spălare    automat, cu
cuve de tip permanent
Stație de purificare a apei    stație
de purificare și de deionizare a apei
conform necesităților analizatorului
Program control al calității    da,
programat automat
Rotor cu răcire pentru reagenți    cu
răcire, cu cel puțin 60 poziții pentru
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1.00Bucată18.1 Analizator biochimic, complet automat cu
sistem de tip inchis

reagenți
Tip încărcare probe    Cu acces în
timpul lucrului, cu posibilitatea
suplinirii probelor fără a opri
analizatorul
Cuva pentru probe  Reutilizabil  da,
cel putil 1000000 de cicluri
Regimuri de măsurare:  Cinetic  da
  Mono și bi-cromatic  da
  Ionoselectiv  da
  Imunoturbidimetrc  da
  Controlul cantității de reagent
rămas  da
  Semnalizare lipsă reagent și probă
da
Cititor de cod bare    încorporat
pentru probe și reactive
Sistem de dozare:  Reagenții:
utilizarea a minimum 3 metodici:
mono, bi și trei reagenți
    volumul reagentului programabil
cu pasul 1µl (5-300 mcl)

  Sistemul de dozare:  minim 2
dozatoare pentru reagenți și unul
pentru material biologic. Toate
dotate cu senzor de obstacol
    sistem de detecție a cheagului
Sistem operațional    sistem
operațional integrat cu calculator și
imprimantă, combatibil cu LIS
Alimentarea    220V, 50Hz
Volumul de reagent pentru 1
investigație    de la 80 mcl
Dozare material biologic    de la
1mcl pînă la 20-30 mcl cu pasul de
0,1 mcl
    posibilitatea efectuării analizei
eritrocitelor și plasmei din aceiași
eprubetă. Hemoliza eritrocitelor pe
bord în regim automat cu dozarea
eritrocitelor de la fundul eprubetei
iar a plasmei de la suprafața
eprubetei, pentru determinarea
hemoglobinei glicolizate, și a altor
parametri din aceași eprubetă
Reagenți  Să fie inclus toți reagenții
necesari cît și alți accesori, piese
necesare pentru efectuarea
analizelor și buna funcționare
10000 analize, cu calibratori si
control de calitate.
Termenul de valabilitate din ziua
livrării    ≥ 6 luni
Soluții de control    da
Calibrare, controlul calității    cel
puțin 50 de poziții dedicate pentru
calibratori și materialul de control,
pentru asigurarea procesării
calibrărilor și a controlului în regim
automat. Programarea automată a
controlului calității
Filtri    gama filtrilor  -340 - 884nm
Pornire    automată la ora
programată
Confirmarea parametrilor solicitați
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1.00Bucată18.1 Analizator biochimic, complet automat cu
sistem de tip inchis

fiecare parametru solicitat, va fi
confirmat prin documente anexate
(pliante de la producător: Manual
de utilizare, cataloage etc, cu
indicarea concretă a paginii și
aliniatului) neconfirmarea
parametrilor solicitați, va duce în
mod automat la respingerea ofertei
depuse
Anul de producere      2017-2018
Termen de garanție     minim 24 de
luni
Timp maxim de intervenție
postgaranție     24 ore
Certificat de la producător     CE
Trainingul personalului medical și
tehnic     Da
Livrarea utilajului (Franco
destinație vămuit)     DDP
Incomterms 2013
Instalarea și punerea în funcțiune la
sediul beneficiarului de către
reprezentantul autorizat al
producătorului     Da

*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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19 Analizator biochimic + coagulometru
1.00Bucată19.1 Analizator biochimic + coagulometru Analizator biochimic -

coagulometru, semiautomat
Cod 1066
Descriere Analizator semiautomat
destinat analizelor biochimice si
determinarea factorilor de
coagulare a sîngelui.
Parametrul  Specificația
Tip sistem
Tip probă Ser da
 Plasmă da
 Sînge intergu da
Reagenți Lichid da
 Cu posibilitatea de a fi substituiți
da
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1.00Bucată19.1 Analizator biochimic + coagulometru Incubator  da
 Capacitatea minim 20 tuburi cu
probe si 2 reagenti
Sursa de lumină  Minim 8 lungimi
de undă
Analize Punct final da
 Cinetice da
 Bicromatic da
 multi-point da
 Nefelometric da
 Timp fix da
Data management Display da
 Memorie internă da
 Interfață RS232 da
 USB da
 Imprimantă termica incorporata da
Citire cuva cuva absorbanta da
 cuva pentru coagulare da
 directa da
Calibrarea automată da
Memorie teste 1000 da
Alimentarea Rețeaua electrică 220
V, 50 Hz da
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

20 Analizator al alcoolului în sînge
1.00Bucată20.1 Analizator al alcoolului în sînge Cromatograf de gaze capilare

Cod 1082
Descriere  Sistem de cromatografie
cu gaz capilar de mare viteză ,
pentru analize variate și complicate.
O varietate de opțiuni, acceptă
diferite tipuri de analize.
Parametrul  Specificația
Configuratie  Interval de
temperatură ≥(Ambiant + 10°C)  ~
400°C (folosind gazul CO2 lichid
*: -50 ° C ~ 400 ° C)
 Capacitate dispozitiv ≥ 16 L
 Coloane ambalate din sticla ≥ 2
Temperatura aparat Precizia
temperaturii ≥(K) ± 1% (calibrare la
incrementări de ≥0,01 ° C)
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1.00Bucată20.1 Analizator al alcoolului în sînge  Domeniul de incalzire          (la
25°C temp ambianta) "≥30°C/min
pina 150°C
≥20°C/min pina 250°C
≥10°C/minpina 380°C
≥7°C/min pina 400°C"
 Domeniul de racire               (la
25°C temp ambianta) ≥300 ° C ~ 50
° C                            în ≥6 min
Rata /min: cel puțin 100/min
 Treptele programului de
temperatură ≥ 20
( posibil un program de răcire)
 Coeficient de variație ≥0.01°C/°C
Unitatea de injectie Interval de
temperatură ≥ 400 ° C
 Setări de încălzire ≥1 ° C/ pas
 unități instalate simultan ≥ 2 unități
  unități de injectie dubla da
Controler de debit al gazului de
transport Nivelul de setare pachete /
Duble ≥0 ~ 100 ml / min
 intervalu de setare a ratei ≥400 ~
400mL/min
 Funcția de corecție ce menține
debitul coloanei în timpul încălzirii
da
Detectoare Interval de temperatură
≥400°C max. (FID, TCD, )
 Setarea temperaturii ≥1°C/ pas
  unități instalate simultan ≥4 unități
(restricționate în funcție de tipul
detectorului)
 Tipuri detectoare FID, TCD
Detector de ionizare cu flacără
(FID) Sistem diferential de debit da
 Interval de temperatură ≥400°C
max.
 Cantitatea minimă detectată
≥3pgC/s
 Intervalul dinamic 10^7
 Duză (Cuarț de sticlă Standard
pentru ambalaje) da
Detector de conductivitate termică
(TCD) Sistem diferential de debit
da
 Interval de temperatură ≥400°C
max.
 Intervalul dinamic ≥10^5
 Sensibilitate ≥40,000mV · mL /
mg             (pre-amplificator
încorporat, cu amplificare de ≥10 ×)
Alimentare  ≥ AC 230V
Calculator Monitor da
 tastatura da
 mouse da
 soft rom/rus da
Ghid de utilizare  da
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
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1.00Bucată20.1 Analizator al alcoolului în sînge produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

21 Decongelator pentru plasmă
1.00Bucată21.1 Decongelator pentru plasmă Decongelator pentur plasma

Cod 1142
Descriere Decongelarea produselor
sanguine congelate și a altor
produse medicale, biologice și
științifice
Parametrul  Specificația
Configuraţie  orizontal sau vertical
Capacitatea  18 - 25 L
Număr de cosuri pentru dezghetare
≥ 2 - 4, fabricate din oţel inoxidabil
Uşa Externă 1
 Internă (opțional) transparenta
Iluminare interior (optional)  da
Construcţie interioară  oţel
inoxidabil
Construcţie exterioară  rezistent la
bacterii
Mediul de aplicare  anticoroziv,
neinflamabil, non-exploziv
Domeniu de temperatură  ≥ 15°C -
37°C
Display   LCD sau LED
Intreruperea / reluarea ciclului  da
Indicatori de statut  da
Sistem de scurgere  da, conectare
rapida
Cicluri programabile  10 - 15
selectii de timp pentru dezghetare
Afişaj temperatură  digital
Alarme  acustică temperatura inalta
sau joasa, finisarea si inceputul
ciclului, etc.
 vizuală
Alimentare  220 V, 50 Hz
Accesorii opţionale  termometru
digital
  cos rezerv pentru dezghetare
(optional)
  capac pentru camera
Decongelare  automată
Garantie  2 ani
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
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1.00Bucată21.1 Decongelator pentru plasmă funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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22 Histoprocesor
1.00Bucată22.1 Histoprocesor Denumire Procesor automat de

țesuturi  (Histoprocesor)
COD 1044
Descriere Procesorul automat de
țesututi este un dispozitiv care
curăță, deshidratează, impregnează
cu parafină țesutul pregătindul
pentru microscopia optică.
Parametru Cerință Oferta
Locul amplasării Laboratorul
histopatologic
Caracteristică generală
Configurația Amplasare pe podea
Tip suprafață Anticorozivă
Material de impregnare a probei
Parafină, pentru microscopia optică
Mod de procesare Cu cameră
staționară
Mod de umplere a camerei Prin
vacuum
Camera de prelucrare
Volumul containerelor cu soluții și
ceară Minimum 4,3 L
Cantitatea probelor procesate
concomitent Minimum 300
Etape de prelucrare  Minim 16
Managementul proceselor
Interfața cu utilizatorul Ecran,
touchscreen
Posibilitate de control al timpului
de prelucrare Da
Intervalul timpului de prelucrare 0-
59 ore
Posibilitate de control al
temperaturii soluțiilor Da, Solvenți
și parafină
Interval de temperatură a parafinei
45-65 °C
Sistem de evacuare a vaporilor
chimici
Mod de evacuare a vaporilor
chimici Fără conexiune la sistem de
ventilare, cu filtru
Tip filtru Din cărbune
Sursa de alimentare
Tensiune de alimentare 220 V, 50
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1.00Bucată22.1 Histoprocesor Hz
Cablu de alimentare Tip Schuko
UPS sau sursă de alimentare
integrată  Minimum 1 oră de
funcționare
Consumabile și accesorii
Filtre de cărbune 6 buc.
Coș pentru încarcarea probelor de
țesut 2 buc
Soluție Formalin 4% 7,5 litri
Xilen 45 litri
Etanol 96,6 – 100 % 37 litri
Parafină solidă 15 kg
Cerințe față de producător și
furnizor
Garanție Minimum 4 ani
Certificate CE certificat european
Standarde ISO 9001, ISO 13485
Logistică
Manuale de utilizare Da, în limba
română sau rusă
Manual de service Da, engleză
Transportare la locul necesar Da
Instalare Da
Testare Da
Training pentru utilizatori  Da,
pregătire de lucru, mod de utilizare
a dispozitivului, întreținerea zilnică
Training pentru personal tehnic
Ajustarea, calibrarea, înlăturarea
defecțiunilor minore, parole de
acces
Deservire în perioada de garanție
Da
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

23 Histoprocesor
1.00Bucată23.1 Histoprocesor Mașina  histologică universală

pentru prelucrarea țesuturilor.
Cod 1085
Descriere Dispozitivul automat
destinat fixării, compactării și
impregnării în parafina
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1.00Bucată23.1 Histoprocesor specimenelor de organe și
țesuturilor supuse examenului
microscopic
Nr programe de procesare
histologica  ≥6
Productivitate, probe / ciclu  ≥30
Intervalul de timp al probelor din
vas, min  ≥ 1...999
Timpul de mentinere a capacului pe
vas, sec  ≥ 1...60
Frecvența vibrațiilor unui coș,
oscilație / sec  ≥ 1-100
Temperatura de funcționare a
termostatelor, ° С  ≥ 37±1; 56±1
Mod de lucru offline  da
Mod de lucru cu intirziere  de la 1-
48 H
vibrator electromagnetic  da
Puterea  ≥50 W
Alimentare din retea  ≥ 220V
Tensiunea alimentării autonome
≥12 V
Dimensiuni totale, mm
aproximativ 550х550х600

33100000-1

24 Arhivă pentru lame
1.00Bucată24.1 Arhivă pentru lame Parametru Cerința COD  1038

Denumire Arhivă pentru lame
Descriere Arhivă pentru lame este
un mobilier medical utilizat pentru
stocarea și depozitarea pe o
perioadă îndelungată  a lamelelor
examinate
Locul amplasării Laborator
histopatologic
Descriere generală
Modul de amplasare  Pe podea
Materialul carcasei Oțel inoxidabil,
rezistent la corozie
Tipul dulapului Modular
Tipul dulapului  Cu sertare
Spațiul de stocare
Dimensiunile lamelelor necesar de
depozitat 76 x 26 mm
Numărul total de lamele necesar de
stocat  200000
Numărul de lamele stocate pe un
modul Minimum  5000
Modalitatea de poziționare a
lamelelor Verticală
Divizor de separare a lamelelor în
sertar Da
Standarde și certificate de
conformitate
Standard ISO 9001, ISO 13485
Certificate CE certificat european
Logistică
Transportare la locul solicitat Da
Instalare  Da
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
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1.00Bucată24.1 Arhivă pentru lame cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

25 Cintar analitic 0,001 g
1.00Bucată25.1 Cintar analitic 0,001 g Parametru Cerința COD  1039

Denumire Cintar analitic precizie
0,001 g
Descriere Cîntar este un dispozitiv
cu o precizie înaltă de măsurare
utilizat pentru cîntărirea probelor de
laborator
Locul amplasării Laboratorul
Bacteriologie și imunologie clinică
Tipul cîntarului Electronic
Carcasă de protecție împotriva
influienței preciziei de măsurare Da
Greutatea maximă de măsurare 100
gr – 250 gr
Precizia de măsurare Maximum
0,001 gr
Afișaj Ecran LCD
Buton de readucere la „0” Da
Funția de autocalibrare Da
Alimentare Bloc de alimentare sau
baterii
Standarde și certificate de
conformitate
Certificate CE sau SM (Standard
Moldovenesc)
Logistică
Transportare la locul solicitat Da
Instalare  Da
Cerințe față de producător și
furnizor
Garanție Minimum 2 ani
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
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1.00Bucată25.1 Cintar analitic 0,001 g momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

26 Cintar analitic 1 g
1.00Bucată26.1 Cintar analitic 1 g Parametru Cerința COD  1040

Denumire Cintar analitic precizie 1
g
Descriere Cîntar este un dispozitiv
cu o precizie înaltă de măsurare
utilizat pentru cîntărirea probelor de
laborator
Locul amplasării Laboratorul
Bacteriologie și imunologie clinică
Tipul cîntarului Electronic
Carcasă de protecție împotriva
influienței preciziei de măsurare Da
Greutatea maximă de măsurare 200
g – 600 g
Precizia de măsurare Maximum 1
gr
Afișaj Ecran LCD
Buton de readucere la „0” Da
Funția de autocalibrare Da
Alimentare Bloc de alimentare sau
baterii
Standarde și certificate de
conformitate
Certificate CE sau SM (Standard
Moldovenesc)
Logistică
Transportare la locul solicitat Da
Instalare  Da
Cerințe față de producător și
furnizor
Garanție Minimum 2 ani
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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27 Cintar (balanta) de mina de la 5 pina la 100
gr

2.00Bucată27.1 Cintar (balanta) de mina de la 5 pina la 100 gr Cintar (balanta) de mina de la 5
pina la 100 gr
Cod 1051
Descriere Cîntar simplu pentru a
cîntări prafuri şi cristale de diferiţi
reagenţi chimici şi substanţe
medicamentoase sub formă pulbere.
Diapazonul de masurare 5-100 gr.
Material Fabricat din otel inoxidabil
Talgere Fabricat din plastic
Calibrare manuală manuală
Buletin de metrologie da
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

28 Cintar (balanta) de mina de la 1mg pina la
20gr

2.00Bucată28.1 Cintar (balanta) de mina de la 1mg pina la
20gr

Cintar (balanta) de mina de la 1mg
pina la 20gr
Cod 1052
Descriere Cîntar simplu pentru a
cîntări prafuri şi cristale de diferiţi
reagenţi chimici şi substanţe
medicamentoase sub formă pulbere.
Diapazonul de masurare 1-20 gr.
Material Fabricat din otel inoxidabil
Talgere Fabricat din plastic
Calibrare manuală manuală
Buletin de metrologie da
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
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2.00Bucată28.1 Cintar (balanta) de mina de la 1mg pina la
20gr

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

33100000-1

29 Cintar (balanta) de mina de la 10mg pina la
500 gr

2.00Bucată29.1 Cintar (balanta) de mina de la 10mg pina la
500 gr

Cintar (balanta) de mina de la 10mg
pina la 500 gr
Cod 1053
Descriere Cîntar simplu pentru a
cîntări prafuri şi cristale de diferiţi
reagenţi chimici şi substanţe
medicamentoase sub formă pulbere.
Diapazonul de masurare 10mg -
500 gr.
Material Fabricat din otel inoxidabil
Talgere Fabricat din plastic
Complet de greutăţi cilindrice 100
mg; 200 mg; 500 mg; 1 gr; 2 gr; 2
gr; 5 gr; 10 gr; 20 gr; 20gr; 50 gr;
Greutatea maximă 500 gr.
Calibrare manuală manuală
Buletin de metrologie da
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

30 Cintar de laborator
1.00Bucată30.1 Cintar de laborator Cintar de laborator

Cod 1064
Descriere Cîntar pentru
determinarea greutăţii  până la 3000
gr.
Parametru   Specificaţia
Tipul de cantar   cintar analitic
Greutatea maximă de masura   3000
gr
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1.00Bucată30.1 Cintar de laborator Greutatea minimă de masura   2 gr
Timpul de stabilizare   < 4 sec.
Precizie   ± 0.1 gr
Pornirea/Închiderea   Automată
Ecran LCD sau LED   Da
Alimentare    baterii
   220V
Lizibilitate   0.1 gr
Unități de măsura   miligram, gram,
kilogram, ml, l, N, etc.
Temperaturi de operare   10°C -
40°C
Calibrarea   Manual sau Automatic
Aplicatii standarte de laborator
(calculele)   greutatea, densitatea,
procentajul,  verificarea greutatii,
cantarirea conditiilor  instabile etc.
Limba instalata / de utilizare
Romana, rusa sau engleza
Garantia    2 ani
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

31 Balanta electronica 0.02-200gr.
1.00Bucată31.1 Balanta electronica 0.02-200gr. Balanta electronica

Cod 1114
Descriere Cîntar pentru
determinarea greutăţii  până la 200
gr.
Parametru   Specificaţia
Tipul de cantar   cintar analitic
Greutatea maximă de masura   200
gr
Greutatea minima de masura   0,02
gr
Timpul de stabilizare   < 4 sec.
Precizie   ± 0.01 gr
Pornirea/Închiderea   Automată
Ecran LCD sau LED   Da
Alimentare    baterii
   220V
Lizibilitate   0.01g
Temperaturi de operare   10°C -
40°C
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1.00Bucată31.1 Balanta electronica 0.02-200gr. Calibrarea   Manual sau Automatic
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

32 Balanta electronica
1.00Bucată32.1 Balanta electronica Balanta electronica

Cod 1149
Descriere Cîntar pentru
determinarea greutăţii  până la 2000
gr.
Parametru   Specificaţia
Tipul de cantar   cintar analitic
Greutatea maximă de masura
2000gr.
Timpul de stabilizare   < 4 sec.
Precizie   ± 0.01 gr
Pornirea/Închiderea   Automată
Ecran LCD sau LED   Da
Alimentare    baterii
   220V
Lizibilitate   0.01g
Unități de măsura   miligram, gram,
kilogram, ml, l, N, etc.
Temperaturi de operare   10°C -
40°C
Calibrarea   Manual sau Automatic
Aplicatii standarte de laborator
(calculele)   greutatea, densitatea,
procentajul,  verificarea greutatii,
cantarirea conditiilor  instabile etc.
Limba instalata / de utilizare
Romana, rusa sau engleza
Garantia    2 ani
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
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1.00Bucată32.1 Balanta electronica Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

33 Dozator cu volum variabil 100-1000ul
14.00Bucată33.1 Dozator cu volum variabil 100-1000ul Dozator de laborator cu volum

variabil
Cod 1005
Descriere Dozator de laborator cu
volum variabil, manual, monocanal
Parametru  Specificația
Volum  Limita minimă 100µl
Volum  Limita maximă 1000µl
Discretul de programare  1µl
Precizia:  limita de jos  ± 2 %
Precizia:  limita de sus  ± 1 %
Termen de garanție  ≥ 12 luni
Certificate  CE
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

34 Dozator cu volum variabil 50-200ul
5.00Bucată34.1 Dozator cu volum variabil 50-200ul Dozator de laborator cu volum

variabil
Cod 1006
Descriere Dozator de laborator cu
volum variabil, manual, monocanal
Parametru  Specificația
Volum  Limita minimă 50 µl
Volum  Limita maximă 200 µl
Discretul de programare  1 µl
Precizia:  limita de jos  ± 2 %
Precizia:  limita de sus  ± 1 %
Termen de garanție  ≥ 12 luni
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5.00Bucată34.1 Dozator cu volum variabil 50-200ul Certificate  CE
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

35 Dozator cu volum variabil 10-100ul
14.00Bucată35.1 Dozator cu volum variabil 10-100ul Dozator de laborator cu volum

variabil
Cod 1007
Descriere Dozator de laborator cu
volum variabil, manual, monocanal
Parametru  Specificația
Volum  Limita minimă 10 µl
Volum  Limita maximă 100 µl
Discretul de programare  1 µl
Precizia:  limita de jos  ± 2 %
Precizia:  limita de sus  ± 1 %
Termen de garanție  ≥ 12 luni
Certificate  CE
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

36 Dozator cu volum variabil 5-50ul
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14.00Bucată36.1 Dozator cu volum variabil 5-50ul Dozator de laborator cu volum
variabil
Cod 1008
Descriere Dozator de laborator cu
volum variabil, manual, monocanal
Parametru  Specificația
Volum  Limita minimă 5 µl
Volum  Limita maximă 50 µl
Discretul de programare  1 µl
Precizia:  limita de jos  ± 2 %
Precizia:  limita de sus  ± 1 %
Termen de garanție  ≥ 12 luni
Certificate  CE
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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37 Dozator 20-200 ul
14.00Bucată37.1 Dozator 20-200 ul Parametru Cerința COD   1043

Denumire Dozator 20-200 µl
Descriere Dozatorul este un
dispozitiv utilizat pentru
manipularea lichidelor cu o precizie
înaltă.
Locul amplasării Laboratorul
Bacteriologie și imunologie clinică
Tipul dozatorului  Mecanic
Numărul de canale 1
Ejector integrat Da
Volum Variabil
Intervalul volumului 20 µl - 200 µl
Pasul de incrementare Maximum 1
µl
Eroarea volumului Maximum 1.6 %
la 20 µl
Eroarea volumului  Maximum 0,6
% la 200 µl
Suport pentru deget Pentru blocarea
alunecării
Standarde și certificate de
conformitate
Certificate CE
Logistică
Transportare la locul solicitat Da
Instalare  Da
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14.00Bucată37.1 Dozator 20-200 ul Cerințe față de producător și
furnizor
Garanție Minimum 2 ani
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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38 Psihrometru de perete 2
52.00Bucată38.1 Psihrometru de perete 2 Higrometru Psihrometric 2

Cod 1015
Parametrul Specificația
Descriere Pentru măsurarea exactă
a umidității și temperaturii aerului
din încăpere
Lichid termometric exceptie mercur
Rezoluție ± 0.2 C
Verificare Metrologică da
Fixare pe perete da
Nr. de termometre 2 buc.
(uscat/umed)
Carcasa Plastic
Scară de temperatură da (Celsius)
Alimentator de sticlă da
Diapazonul măsurării "Temperatura
+ 15...+ 40 C
Umiditatea 40…90 %
*Certificat CE, ISO 13845 sau alte
documente care să confirme
calitatea dispozitivului medical cu
anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
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52.00Bucată38.1 Psihrometru de perete 2 referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

39 Psihometru 1
6.00Bucată39.1 Psihometru 1 Higrometru Psihrometric 1

Cod 1140
Parametrul Specificația
Descriere Pentru măsurarea exactă
a umidității și temperaturii aerului
din încăpere
Lichid termometric exceptie mercur
Rezoluție ± 0.2 C
Verificare Metrologică da
Fixare pe perete da
Nr. de termometre 2 buc.
(uscat/umed)
Carcasa Plastic
Scară de temperatură da (Celsius)
Alimentator de sticlă da
Diapazonul măsurării "Temperatura
0...+ 25 C
Umiditatea 40…90 %
*Certificat CE, ISO 13845 sau alte
documente care să confirme
calitatea dispozitivului medical cu
anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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40 Termometre pentru frigider de la -30C pina
la +30C

58.00Bucată40.1 Termometre pentru frigider de la -30C pina la
+30C

"Termometre pentru frigider de la -
30C
pina la +30C"
Cod 1054
Parametrul Specificația
Descriere Pentru a măsura
temperatura în frigidere din sticlă
cu alcool
Material  exceptie mercur
Rezoluție 1 grade
Descrierea Afișare -30°C pina la
+30°C
*Certificat CE, ISO 13845 sau alte
documente care să confirme
calitatea dispozitivului medical cu
anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
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58.00Bucată40.1 Termometre pentru frigider de la -30C pina la
+30C

de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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41 Termometru camera
5.00Bucată41.1 Termometru camera Termometru mecanic de cameră

Cod 1059
Parametrul Specificația
Descriere Termometru pentru
măsurarea temperaturii din încăperi
Material lichid organic colorat
Valoarea diviziunii 1°C
Descrierea + 5 … + 50°C
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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42 Cronometru mecanic
1.00Bucată42.1 Cronometru mecanic Cronometru mecanic

Cod 1019
Parametrul Specificația
Descriere Cronometru
(secundometru) mecanic pentru
laborator
Cronometru de tip mecanic
Contor 30 min.
Rezolutia din 0,2 în 0,2 pînă la 60
secunde
Tastă Start / Stop cu coroană da
Resetarea la 0 prin butonul lateral
da
Posibilitate întrerupere timp da
Calibrare manuala
Carcasa  metal cromat
*Certificat CE, ISO 13845 sau alte
documente care să confirme
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1.00Bucată42.1 Cronometru mecanic calitatea dispozitivului medical cu
anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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43 Cronometru electronic (taimer)
13.00Bucată43.1 Cronometru electronic (taimer) Cronometru digital de laborator

Cod 1055
Parametrul  Specificația
Descriere  Cronometru digital
pentru masurarea si cronometrarea
timpului in laborator
Functii  cronometru, ceas, data,
alarma
Material  plastic, metal sau alt
material
Afișaj  LCD sau LED
Ceas  12 sau 24 de ore
Rezolutia  de la 0.01 pina la 1 sec.
Precizie  0.1 sec.
Calendar/zi/saptamina/luna  da
Temporizator  pina la 24 ore
Memorizarea datelor  da
Baterie  da
Interval  1/100 secunde
Garantie   2 ani
*Certificat CE, ISO 13845 sau alte
documente care să confirme
calitatea dispozitivului medical cu
anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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44 Cronometru mecanic (secundomer)
4.00Bucată44.1 Cronometru mecanic (secundomer) Cronometru (secundometru)

mecanic
Cod 1056
Descriere Cronometru
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

4.00Bucată44.1 Cronometru mecanic (secundomer) (secundometru) mecanic cu
divizarea secundelor din 0,2 în 0,2
secunde pînă la 60 secunde şi altă
divizare din 5 în 5 minute pînă la 60
minute. Deasemenea să aibă
conectare şi deconectare la
necesitate. Acest cronometru are un
mecanism mecanic pentru ca el să
poată fi utilizat la orice fragment de
timp.
Parametri De la 60 secunde pînă la
60 minute
Precizie maximă
Calibrare manuală manuală
*Certificat CE, ISO 13845 sau alte
documente care să confirme
calitatea dispozitivului medical cu
anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

45 Contor de laborator
1.00Bucată45.1 Contor de laborator Contor de laborator

Cod 1065
Descriere Contorul de laborator
destinat pentru numărarea
leucocitelor, a mielogramei, a
numărului de celule roșii din sânge,
a trombocitelor și a altor proceduri
de numărare
Parametru   Specificaţia
Cont independent pentru 24 de
canale   da
Funcția de programare    de la 50 la
950 de celule, cu paul 50 de celule
Rezultatul prezentat in urma
calculului   suma totala
   valori absolute pentru fiecare
canal (tip de celulă)
   % din suma totală pentru fiecare
canal
Introducerea datelor prin butoare
da
"Confirmarea sonora a introducerii
datelor"   da
Alimentare   220V
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
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1.00Bucată45.1 Contor de laborator funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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46 Microscop Endodontic
1.00Bucată46.1 Microscop Endodontic Microscop Endodontic

Cod  1070
Descriere Microscop endodontic,
dispozitiv medical pentru
identificarea canalelor
suplimentare, orificiilor de intrare
in canale, perforatiile radiculare si
sigilarea acestora, vizualizarea si
indepartarea acelor rupte in canale,
defectarea fracturilor.
Parametru Specificația
Sistem de magnificare Minim 5
nivele (0,33x; 0.5x; 0.8x; 1.22x; 2x;
3x; ).
 Minim 6 poztii de stopare.
Tuburi oculare 0°-180° inclinabile -
binoculare
 f=min 170mm
Oculare Minim 12.5x cu un
spectrun larg
Cupe oculare Cu trepte de reglare
dioptrica min. ±7
Focusare Manuala
 F=min 250mm
Gama de focusare Minim 12mm.
Sistem de iluminare LED
 Luminozitatea ≥70 000Lux
 Cîmp de vizualizare minim 50mm
cu focusare f ≥ 250mm
Filtre integrate Galben
 Verde
Mîner Rotativ
 T-forma
Suport mobil Minim 120°
Forma constructiva Suport pe rotile
 Brat echilibrat
Roți 4 bucăți cu acoperire
antistatică
 Blocare la minim 2 roți
Camera video Integrata
 Full HD 1080p
Kit 3D Suport mobil Braț articulat
cu balansare
 Micro 3D camera Full HD
Integrata
 Lentile oculare variabile Da
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1.00Bucată46.1 Microscop Endodontic  Monitor Rezolutie 1280×1080
Opțiuni  adiționale Oculare minim
10×; 16×; 20×; 20×; cu spectru larg
 Focusare F=min 200mm focusare
fina      F=min 300mm focusare fina
F=min 350mm
F=min 400mm
 Distanta de lucru Variabila
  Minim 190-300mm
 Sistem video integrat  Transmisie
Wireless HM
 Optica  Diafragmare irirs dublu
 Adaptoare externe Compatibil
CANON, SONY, NIKON
  Universal pentru conectarea
Smartphone
 Pedala Multifunctionala
  Wireless - Camera video
 Divizor de fascicol luminos 5.5 /
2.8
Alimentarea 220 V, 50 Hz
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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47 Biomicroscop oftalmologic
1.00Bucată47.1 Biomicroscop oftalmologic BIOMICROSCOP

OFTALMONOLOGIC
COD  1108
 Binoculare convergenţe cu oculare:
12,5x şi magnificaţie 5.5...32x
Cîmp vizual: 40.9 ... 6.8 mm
 Ajustare dioptrie: +/- 5D
Gama interpupilară: 55 ... 80 mm
Mişcarea bazei: 90 mm
longitudinal; 110 mm lateral; 15
mm orizontal; 30 mm vertical
Lăţime fantă: 0 ... 10 mm, variabilă
continuu
Diametru de deschidere diafragme:
10.5, 5, 3, 2,1, 0.2 mm
Filtre UV, fără roşu, albastru cobalt,
absorbant de căldură
Bec halogen: 12V/30W
Voltaj : 230 VAC
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1.00Bucată47.1 Biomicroscop oftalmologic în dotare este masă, cu manipulare
electrică
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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48 Ph-metru
1.00Bucată48.1 Ph-metru pH-metru

Cod 1151
Parametrul
Descriere
Afișaj LCD sau LED
Gama de pH de la -2 la +16.00 pH
Gama de temperatura de la -5 la
+70 °C
Precizie ± 0.01 pH si ± 0.5 °C
Calibrare automata pH da
Interval de temperatura cu
compensare automata de la -5 la
+70 °C
Baterie "da, autonomie
300-700 de ore"
Conditii de mediu de la 0 la +50 °C,
RH 95%
Garantie  2 ani
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
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1.00Bucată48.1 Ph-metru e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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49 Montator de lamele pe lame
1.00Bucată49.1 Montator de lamele pe lame Denumire Sistem automat de

montare de lamele pe lame
COD 1045
Descriere Sistem automat de
montare de lamele pe lame este un
dispozitiv utilizat pentru acoperirea
lamelor cu țesut sau celule cu
lamele pentru manipularea ușoară și
păstrarea îndelungată a acestora
Parametru Cerință Oferta
Locul amplasării Laboratorul
histopatologic
Caracteristică generală
Configurația Amplasare pe masă
Tip suprafață Anticorozivă
Tipul probelor lamelate Histologice
și Citologice
Sistemul de lamelare
Dimensiunea necesară a lamelor
26mm x 76 mm
Dimensiunea necesară alamelelor
24 mm x 50 mm
Posibilitate de lucru cu lamele
preîncarcate într-un coș Da
Numărul de lamele într-un rack 20
lame
Numărul minim de lamele în
rezervor Minimum 500
Numărul minim de rackuri
administrate simultan Minimum 10
Funcționalități speciale
Contorizarea numărului de lame
lamelate și rămase Da
Posibilitate de funcționare cu lame
de diferite dimensiuni Da
Detectare automată a dimensiunilor
lamelelor Da
Detectarea lamelor și lamelelor
crăpate Da
Filtrarea vaporilor toxici Filtru de
cărbune
Sursă de alimentare
Tensiune de alimentare 220 V, 50
Hz
Cablu de alimentare Tip Schuko
UPS sau sursă de alimentare
integrată Timp de lucru minimum o
oră
Accesorii și consumabile
Filtru de cărbune Minimum 6
bucăți
Lamele 24x50 mm în coșuri 40000
bucăți
Mediu de montare 1,5 litri
Rack pentru lamele Minimum 11
bucăți
Cerințe față de producător și
furnizor
Garanție Minimum 5 ani
Certificate CE certificat european
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1.00Bucată49.1 Montator de lamele pe lame Standarde ISO 9001, ISO 13485
Logistică
Manuale de utilizare Da, în limba
română sau rusă
Manual de service Da, engleză
Transportare la locul necesar Da
Instalare Da
Testare Da
Training pentru utilizatori  Da,
pregătire de lucru, mod de utilizare
a dispozitivului, întreținerea zilnică
Training pentru personal tehnic
Ajustarea, calibrarea, înlăturarea
defecțiunilor minore, parole de
acces
*Certificat CE, ISO 13845 sau alte
documente care să confirme
calitatea dispozitivului medical cu
anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

50 Sistem de impregnare în parafină
1.00Bucată50.1 Sistem de impregnare în parafină Denumire Sistem de impregnare în

parafină

COD 1049
Descriere Sistemul de impregnare
în parafină este un dispozitiv
utilizat pentru introducerea probelor
de țesut patologic în blocuri de
parafină
Parametru Cerință Oferta
Locul amplasării Laboratorul
histopatologic
Caracteristică generală
Amplasare Pe masă
Mod de operare Manual
Tip suprafață Anticorozivă
Material de impregnare a probei
Parafină
Construcția dispozitivului Modular
Sistemul de parafinare
Rezervor de parafină Minimum 4
litri, cu ajustare a temperaturii
Interval de temperatură a
rezervorului de parafină 50 – 70 °C
Compartiment de depozitare a
matricilor Da, cu ajustare a
temperaturii
Interval de temperatură a
compartimentului pentru matrici 50
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată50.1 Sistem de impregnare în parafină – 70 °C
Compartiment de depozitare a
casetelor cu țesut Da, cu ajustare a
temperaturii
Interval de temperatură a
compartimentului pentru caste cu
țesut 50 – 70 °C
Suprafața de lucru Încălzită
Zonă de răcire a matricei Da
Sursă de lumină  Da, integrată în
dispensor
Mod de turnare Cu pedală
Ajustarea fluxului de parafină Da
Interfața cu utilizator Ecran
Sistemul de răcire a blocurilor de
parafină
Modalitate de răcire Automat sau
ajustat de utilizator
Suprafața efectivă Pentru minimum
60 blocuri
Temperatura minimă de răcire
Maximum -6 °C
Funcționalități speciale
Setarea timpului de lucru Da
Setarea temperaturii Da, pentru
rezervorul de parafină, zona caldă a
dispensorului, zona de răcire a
blocurilor,  compartimentul de
depozitare a casetelor cu țesut,
compartimentul de depozitare a
matricilor
Posibilitate de conectare a
pencetelor încălzite electric Da
Sursa de alimentare
Tensiunea de alimentare 220 V, 50
Hz
Cablu de alimentare  Tip Schuko
UPS Minimum o oră de funcționare
Accesorii și consumabile
Parafină în granule 15 kg
Pencetă încălzită electric 1 buc
Pencete din metal 3 buc
Matrice din oțel inoxidabil para
free, adîncime de 11-14 mm,
dimensiuni laterale 22 x 22 mm ± 2
mm 20 buc
Matrice din oțel inoxidabil para
free, adîncime de 11-14 mm,
dimensiuni laterale 32 x 25 mm ± 2
mm 10 buc
Matrice din oțel inoxidabil para
free, adîncime de 11-14 mm,
dimensiuni laterale 38 x 25 mm ± 2
mm 20 buc
Pedală de comandă 1 buc
Rezervor pentru evacuarea
reziduurilor de parafină din sistem
1 buc
Cerințe față de producător și
furnizor
Garanție Minimum 5 ani
Certificate CE certificat european
Standarde ISO 9001, ISO 13485
Logistică
Manuale de utilizare Da, în limba
română sau rusă
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată50.1 Sistem de impregnare în parafină Manual de service Da, engleză
Transportare la locul necesar Da
Instalare Da
Testare Da
Training pentru utilizatori  Da,
pregătire de lucru, mod de utilizare
a dispozitivului, întreținerea zilnică
Training pentru personal tehnic
Ajustarea, calibrarea, înlăturarea
defecțiunilor minore, parole de
acces
*Certificat CE, ISO 13845 sau alte
documente care să confirme
calitatea dispozitivului medical cu
anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

51 Colorator de lame
1.00Bucată51.1 Colorator de lame Denumire Colorator de lame

COD 1041
Descriere Colorator de lame este un
dispozitiv utilizat pentru colorarea
lamelor de țesut histopatologic sau
probelor de celule pentru
vizualizarea ulterioară a lor la
microscop
Parametru Cerință Oferta
Locul amplasării Laboratorul
histopatologic
Caracteristică generală
Configurația Amplasare pe masă
Tip suprafață Anticorozivă
Tipul probelor colorate Histologice
și Citologice
Mecanismul de translație a
suportului cu lamele Sistem cu
transfer robotic
Sistemul de colorare
Numărul de containere Minimum
40 containere
Volumul containerului Minimum
310 ml
Numărul de lamele pe rack 20 de
lamele
Capacitate totală de colorare pe oră
Minimum 280 de lamele
Uscător de lamele integrat Da
Agitația soluțiilor de colorare Da
Managementul proceselor
Posibilitate de modificare a
programelor de colorare Da
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată51.1 Colorator de lame Numărul de programe de colorare
concomitent Minimum 10
programe
Posibilitate de realocare a
reactivelor la mai multe protocoale
de colorare Da
Posibilitate de întrerupere manuală
a procesului de colorare Da
Funcție de priotirizare a rackurilor
Da
Funcție de eficientizare a proceselor
Da
Interfața cu utilizatorul Ecran tactil
încorporat
Funcționalități speciale
Sistem de filtrare a vaporilor toxici
Prin filtru de cărbune
Existența unui sistem automat de
montare a lamelelor pe lamă
compatibil Da
Sursa de alimentare
Tensiune de alimentare 220 V, 50
Hz
Cablu de alimentare Tip Schuko
Consumabile și accesorii
Etanol 96,6 – 100 % 21 litri
Xilen 27 litri
Eozină 1 litru
Hematoxilină mayer 1 litru
Rack pentru lame (26x76 mm ) de
multiplă utilizare 15 bucăți
Chit de conectare la sursa de apă
Dacă este necesar
Chit de conectare la sursa de
canalizare Dacă este necesar
UPS sau sursă de alimentare
integrată Pentru minim o oră de
funcționare
Cerințe față de producător și
furnizor
Garanție Minimum 4 ani
Certificate CE certificat european
Standarde ISO 9001, ISO 13485
Logistică
Manuale de utilizare Da, în limba
română sau rusă
Manual de service Da, engleză
Transportare la locul necesar Da
Instalare Da
Testare Da
Training pentru utilizatori  Da,
pregătire de lucru, mod de utilizare
a dispozitivului, întreținerea zilnică
Training pentru personal tehnic
Ajustarea, calibrarea, înlăturarea
defecțiunilor minore, parole de
acces
Deservire în perioada de garanție
Da
*Certificat CE, ISO 13845 sau alte
documente care să confirme
calitatea dispozitivului medical cu
anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată51.1 Colorator de lame Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

52 Aparat pentru coagularea mediilor
nutritive

1.00Bucată52.1 Aparat pentru coagularea mediilor nutritive Sistem pentru prepararea mediilor
COD 1124
Descriere Sistem pentru prepararea
mediilor cu suporturi pentru tuburi
Intervalul de teperatură (metric)
+30-+95ºC
Setări de temperatură  digital
Setarea digitală a timpului   1 min -
96 ore
Devierea temperaturii în interior cu
cea fixată  nu mai mult de 2%
Alimentarea  230V
Volumul camerei  45 L (± 5L)
Numărul de locuri în stand  180 -
200
Dimensiunile tuburilor (lungime x
diametru)  170mm x 18mm
Stabilitatea temperaturii  ±0.1 °C
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

53 Aspirator de aer pentru bacterii
1.00Bucată53.1 Aspirator de aer pentru bacterii Aspirator de aer pentru bacterii

Cod 1150
Descriere Aspirator de prelevare a
probelor bacteriologic prin metoda
Krotov pentru a determina
contaminarea bacteriană totală a
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată53.1 Aspirator de aer pentru bacterii aerului cu izolarea ulterioară a
diverselor microorganisme
patogene și indicative sanitare.
Parametru  Specificația
"Volumul aerului pompat pe unitate
de timp, l / min"  de la 20 pina la 40
Setarea debitului necesar  prin
rotametru
Viteza de rotație a vasului Petri   de
la 45 la 120
"Diametrul plăcilor Petri, instalat în
dispozitiv, mm"  de la 90 la 100
Temperatura mediului ambiant  de
la -5 °C la 50 °C
Umiditatea relativă  < 98 %
Presiunea atmosferică  "de la 86,6
pina la 106,7 kPa
(de la 650 la 800 mmHg)"
Tensiunea de alimentare  220 V, 50
Hz
Garantia   2 ani
 *Certificat CE, ISO 13845 sau alte
documente care să confirme
calitatea dispozitivului medical cu
anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

54 Ultrasonograf Gneral, Elastograf,
performanta inalta

1.00Bucată54.1 Ultrasonograf Gneral, Elastograf, performanta
inalta

Ultrasonograf General, performanţă
înaltă  (EXPERT)
Cod 1004 Specificatii tehnice
completate de catre ofertant
APLICAŢII CLINICE General,
(elastografie prin Shear Wave)
MONITOR FULL HD ≥ 21"
PANEL DE CONTROL TOUCH ≥
10"
PROBE PORTURI ACTIVE 4
NIVELE DE GRI ≥256
TASTATURA DIGITALA DA
BRAȚ ARTICULAT flexibil
GAMA DINAMICă ≥180dB
ADINCIME DE SCANARE ≥ 39
cm
FRECVENTA SISTEM 1-18 Mhz
PRESETURI CONFIGURABILE
DA
BATERII INCORPORATE DA
DISPONIBILITATE LA
UPGRADE DA
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată54.1 Ultrasonograf Gneral, Elastograf, performanta
inalta

CONSOLA reglabila Orizontal si
vertical
TRANSDUCTOARE
ACCEPTATE DE SISTEM Lineare
matriciale, convexe matriciale, TEE
2D/4D, intra-operationale,
Sectoriale, volumetrice  4D, CW
pencil,
MULTIFRECVENTA
TRANSDUCTOARE 8-10
frecvente
PREPROCESARE, Canale fizice
≥512
STOCARE IMAGINI Capacitate
HDD ≥ 500GB SSD
 Memorie CINE ≥ 950MB
 CD/DVD DA
 USB 3.0, 2.0 DA
POSTPROCESARE DA
IMAGINE MODURI B-mode DA
 M-mod DA
 M-mod şi 2-D DA
 Armonici Tisulare DA
 Armonici Tisulare diferentiale DA
 M-mode anatomic DA
 M-Mode color DA
DOPPLER Tip CW, PW, CFM,
TVI,
 Masurari automatizate DA
 Calcule  automatizate DA
 Power Doppler DA
 Flux dinamic avansat DA
 Duplex  DA
 Triplex  DA
FUNCŢIONALITăŢI Ajustare
frecventa DA
 Diapazon dinamic reglabil DA
 AUTO-EF Fractie de ejectie
automata DA
 Elastografie prin Shear Vawe DA
 Vizualizare Microcalcinate DA
 Focalizare  pe imagine
vertical/orizontal 1-5 zone
 Ajustare mape de culori ≥ 9
 Selectare automata a sondei la
aplicarea presetului DA
 Reglare GAIN DA
 Reglarea semnalului acustic DA
 Măsurători in timp real si in  freeze
DA
PAN/ZOOM imagine în timp real
DA
 imagine îngheţată DA
DICOM 3.0  DA

PACHETE DE ANALIZă General
DA
 Elastografie prin shear Wave DA
 Altele (Mentionati) DA
 Fuzionare cu Tomografia
Computerizata DA
 Fuzionare cu MRI DA
TRANSDUCTOARE TIP, MHz 1
Linear, Mhz 4 – 14 Mhz
Multifrecventa min 9-10 frecvente
(Sa sustina elastografia Shear
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată54.1 Ultrasonograf Gneral, Elastograf, performanta
inalta

Wave)
 2 Convex, Mhz 1-6 Mhz
Multifrecventa min 9-10 frecvente
(Sa sustina elastografia Shear
Wave)
 3 Endocavitar, Mhz 3-11 Mhz
Multifrecventa min 9-10 frecvente
(Sa sustina elastografia Shear
Wave)
 B/W printer incorporat
 GEL USG 1 litru 1 buc
 Hirtie USG 1 buc
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

55 Ultrasonograf Cardica, performanta inalta
1.00Bucată55.1 Ultrasonograf Cardica, performanta inalta Ultrasonograf Cardiac si Vascular,

performanţă înaltă
Cod 1025
APLICAŢII CLINICE Cardiac,
Vascular, TCD
PROBE PORTURI ≥3
PROBE TIP, MHz  Single cristal
linear,  7.0 – 17 MHz

 Single Cristal
Phased/Vector/Sectorial 2.0 – 5.0
MHz
 Convexă 2.0 – 6.0 MHz
 Multifrequency ≥7 pentru toate
sondele
NIVELE DE GRI ≥ 256
GAMA DINAMICă ≥ 280 dB
PREPROCESARE, Canale digitale
≥ 300 000
Prelucrarea datelor paralelă Da
Banda de frecvență generală a
sistemului ≥20 MHz
Port pentru conectarea  ECG da
Adâncimea scanării   ≥ 35 cm
POSTPROCESARE: mape gri,
linia de bază, inversare spectru,
mape colore
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată55.1 Ultrasonograf Cardica, performanta inalta IMAGINE MODURI M-Mode da
 M-mod color da
 M-Mod unghiular min. 360°  da
 2D da
 THI da
 PHI Da
 Mod Trapezoidal da
 Mod de compunere spațială ≥ 5
unghiuri Da
 Mod de corectare
automată a vitezei de ultrasunet în
dependenţă de ţesutul scanat Da
 Mod de eliminarea virtuală a
artifactelor și amplificarea dinamică
hotarelor dintre țesuturi Da
DOPPLER Tip CW, PW, CDI,
TDI, Power
 Afişare frecvenţă da
 Afişare viteză da
 Power Doppler da
 Duplex  da
 Triplex  da
FUNCŢIONALITăŢI Măsurători
digitale da
 Diapazon dinamic selectabil da
 Focalizare de transmisie ajustabilă
da
 Focalizare de recepţie dinamică da
PAN/ZOOM imagine în timp real
da
 imagine îngheţată da
STOCARE IMAGINI Capacitate ≥
1TB
 USB da
 Cine ≥ 1000s da
DICOM 3.0  da
MONITOR integrat de control ≥ 7''
PACHETE DE ANALIZă Cardiac
da
 Vascular  da
 Stress echo da
 TCD da
 Auto IMT da
 Strain Rate da
 Altele Să se indice
MONITOR ≥ 21", min 1920x1080
DIVIZARE MONITOR da
Printer incorporat   da
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată55.1 Ultrasonograf Cardica, performanta inalta ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

56 Ultrasonograf obstetrical, pediatric
1.00Bucată56.1 Ultrasonograf obstetrical, pediatric    Ultrasonograf General, OB/GYN,

Cardiac, performanţă înaltă
COD 1097
APLICAŢII CLINICE General,
cardiac, vascular, OB/GYN.
musculoscheletal, abdominal, părți
mici
PROBE PORTURI ≥3
PROBE TIP, MHz Convex Adult 1
– 6 Mhz
 Phased/Vector/neonatal 2-5 Mhz
 Convex Neonatal 3– 10 Mhz
 Endocavitar 3-11 Mhz
 Multifrecventa min 9 frecvente da
NIVELE DE GRI ≥256
GAMA DINAMICă ≥180dB
Adâncimea scanării ≥ 39 cm
Diapazon frecventa ≥1-18 Mhz
Sonde acceptate de sistem Lineare
matriciale, convexe matriciale,
TEE, intra-operationale, Sectoriale
matriciale, volumetrice  matriciale
4D, CW pencil,
POSTPROCESARE da
IMAGINE MODURI M-mod da
 M-mod şi 2-D da
 Phased Array Inversed Harmonics
da
 B-Flow Angio da
 M-Mode color da
 Compunere spatiala da
 Armonici tisulare diferențiale da
DOPPLER Tip CW, PW, CFM,
Tisular
 Flux dinamic avansat da
 Masurători automatizate da
 Power Doppler da
 Duplex  da
 Triplex  da
FUNCŢIONALITăŢI Măsurători
digitale da
 Diapazon dinamic selectabil da
 Focalizare de transmisie ajustabilă
da
 Focalizare de recepţie dinamică da
 Vizualizare microcalcinate da
 Vizualizare micro –vasculara  cu
flux redus da
 Speckle tracking-monitorizarea
miscarii peretelui cardiac in timp
real pentru fiecare segment al
cordului Da(Optional)
 Elastografie prin shear wave Da
(optional)
 Regim panoramic
musculoscheletal da
 Măsurători pe reluarea video da
PAN/ZOOM imagine în timp real
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată56.1 Ultrasonograf obstetrical, pediatric da
 imagine îngheţată da
STOCARE IMAGINI Capacitate
≥500GB
 USB da
 Cine da
DICOM 3.0  da
Monitor integrat de control touch
≥10''
MONITOR FIZIOLOGIC ECG
PACHETE DE ANALIZă Cardiac
da
 Vascular  da
 Speckle tracking (optional) da
 Musculoscheletal da
 Abdominal da
 Părți mici da
 Stress-Echo(Optional) da
POSIBILITATE LA UPGRADE da
MONITOR ≥21"
DIVIZARE MONITOR da
PRINTER INCORPORAT da
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

57 Ultrasonograf General, OB/GYN
1.00Bucată57.1 Ultrasonograf General, OB/GYN Ultrasonograf General, OB/GYN

COD 1133
APLICAŢII CLINICE General,
OB/GYN
PROBE PORTURI 3
PROBE TIP, MHz Linear 4.0 –
13.0 MHz
 Convex 1,8 – 6 MHz
 Endovaginal 3.5 – 11.0 MHz
 Multifrequency da
NIVELE DE GRI ≥256
GAMA DINAMICA ≥250dB
PREPROCESARE, canale digitale
≥220000
POSTPROCESARE DA
Adincimea scanarii ≥30cm
IMAGINE MODURI B-mode da
 M-mod da
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată57.1 Ultrasonograf General, OB/GYN  M-mod şi 2-D da
 Phased Array da
 Harmonic imaging da
 Elastografie da

DOPPLER Tip  PW, PDI
 Afişare frecvenţă da
 Afişare viteză da
 Power Doppler da
 Duplex da
 Triplex da
FUNCŢIONALITăŢI Măsurători
digitale da
 Diapazon dimamic selectabil da
 Focalizare de transmisie ajustabila
Da
 Focalizare de receptie dinamica
 Măsurători pe reluarea video da
 Posibilitate de selectarea a
focusului de la 1 la 8 puncte maxim

PAN/ZOOM imagine în timp real
da
 imagine îngheţată da
STOCARE IMAGINI Capacitate
≥250GB
 Cine da
 USB da
DICOM 3.0 COMPLIANT da
Monitor integral de control ≥8,4”
PACHETE DE ANALIZă Cardiac
da
 Endovaginal da
 Vascular da
 Stress echo da
 Abdomenul Da
 Obstetric Da
 Gynecologic Da
 Muscoschiletal Da
 Pediatric Da
 Transcranial da
Posibilitatea efectuarii Up Gradare
pe viitor Anatomic M-Mode da
 B-Flow da
 CW Doppler da
 Velocitatea Tisulara da
 IMT – Intima medie da
 Fractia de Rejectie da
 Q-Analysis da
 SonoBiometrie da
 Regim 3 D da
 Regim 4 D da
 Port ECG da
MONITOR ≥19"
DIVIZARE MONITOR da
Printer incorporat da
Manual de utilizare in limba
romana da
Termen de garantie  ≥ 2 ani
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată57.1 Ultrasonograf General, OB/GYN cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

58 Ultrasonograf pentru investigatii cardiace si
vascular  performanţă înaltă, mobil,pliabil,
limitat in greutate si dimensiuni pentru
transportare.

1.00Bucată58.1 Ultrasonograf pentru investigatii cardiace si
vascular  performanţă înaltă, mobil,pliabil,
limitat in greutate si dimensiuni pentru
transportare.

Ultrasonograf pentru investigatii
cardiace si vascular  performanţă
înaltă, mobil,pliabil, limitat in
greutate si dimensiuni pentru
transportare.
Cod  1136
APLICAŢII CLINICE  Cardiac,
Vascular
PROBE PORTURI  ≥4
PROBE TIP, MHz Linear
(vascular) 2- 12MHz
 Phased/Vector/Sectorial,
tehnologie monocristal ce permite o
sensibilitate si rezolutie inalta   1 -
5MHz
 Transesofageale (TE)   plan-
rotationale si motorizate da,2-9
MHZ, obtional
 Multifrequency pentru ambele
sonde
NIVELE DE GRI  ≥ 256
GAMA DINAMICă  ≥ 275 dB
PREPROCESARE, Canale digitale
≥ 450000
Port pentru conectarea  ECG da
Adâncimea scanării  ≥ 40 cm
POSTPROCESARE
Imagine Moduri M-mod color da
 M-mod şi 2-D da
 CW Doppler da
 Regim eTracking sau analog ce ar
permite diagnostica precoce a
aterosclerozei  prin aprecierea
elasticitatii arterei da
 regim eFlow ce ar permite redarea
imaginilor cu rezolutie inalta atit in
vasele cu flux mare cit si in acele cu
flux mai mic, sau analog  da
 Regim FMD, sau analog ce ar
permite diagnostica neinvaziva a
disfunctiei endoteliale  da
 Regim IMT sau analog ce ar
permite investigarea automata a
complexului intima-media da
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată58.1 Ultrasonograf pentru investigatii cardiace si
vascular  performanţă înaltă, mobil,pliabil,
limitat in greutate si dimensiuni pentru
transportare.

 Regim CW doppler si pentru
sondele liniare, necesar pentru
investigarile vaselor cu un inalt
grad de stenoza da
 Regim de analiza a intensitatii de
unda WI, regim ce ne permite
aprecierea complexa a tensiunii
arteriale si a caracteristicilor
hemodinamice da
 High-resolution B-mode ori
analog, ce ne permite ca calitatea
imaginei sa nu depinda de tipul de
sonda ori pacient da
 Regim EyeballEF sau analog care
ne permitecu ajutorul trasarii
conturului camerelor inimii sa
calculam asa parametri ca volumul
atriului sting,fractia de ejectie si
stroke volume.  da
 Regim Dual Gate Doppler sau
analog, regim ce ne-ar permite
vizualizarea simultan a spectrelor
Doppler de pe doua sectoare
diferite in timp real ce ne-ar permite
masurarile directe a coeficientului
E/e da
 Regim 2DTT sau analog, regim ce
ne permite posibilitatea analizei
complexe automate a contractarii
globale si locale a miocardului cu
ajutorul urmarirei automate dupa
structura inimei. da
 Regim Stress Echo, regim ce ne
permite vizualizarea simultana a
buclelor video in diferite stadii a
investigatiei, ce ne ar permite
posibilitatea aprecierii detailate a
schimbarilor patologice miocardice
da
DOPPLER Tip CW, PW, HPRF-
PW, TDI
 Afişare frecvenţă da
 Afişare viteză da
 Power Doppler da
 Duplex  da
 Triplex  da
FUNCŢIONALITăŢI Măsurători
cardiace digitale automatizate,
bazate pe o baza interna de date da
 Diapazon dinamic selectabil da
 Focalizare de transmisie ajustabilă
da
 Focalizare de recepţie dinamică da
PAN/ZOOM imagine în timp real
da
 imagine îngheţată da
STOCARE IMAGINI Capacitate ≥
500GB
 USB da, >8
 Cine da, >18000cadre
DICOM 3.0   da
MONITOR integrat de control,TFT
LCD  ≥ 10 ''
PACHETE DE ANALIZă Cardiac
(eTRACKING, FMD,WI,TDI) da
 Vascular  da
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată58.1 Ultrasonograf pentru investigatii cardiace si
vascular  performanţă înaltă, mobil,pliabil,
limitat in greutate si dimensiuni pentru
transportare.

Posibilitatea efectuării Up Grade
da
MONITOR  ≥ 21",(1600x1200)
DIVIZARE MONITOR  da
Printer incorporat  da
Dimensiuni maxime Latime x
adicime x inaltime    < 55cmx 80cm
x175cm
Greutate maxima  120 kG
Pliabil in pozitie de transportare  da
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

59 Masina de anestezie (caracteristici
avansate)

1.00Bucată59.1 Masina de anestezie (caracteristici avansate) Mașină de anestezie (caracteristici
avansate)
Cod 1077
Descriere Mașina de anestezie este
destinată să livreze, să monitorizeze
gazele anestezice și să asigure
respirația artificială a pacientului în
timpul actului chirurgical
Parametru   Specificaţia
Prize de gaz   O2, NO2, Aer
Suport butelie de gaz   O2, NO2,
aer
Vaporizatoare, agenți tip
vaporizator acceptate Izofluran da
  Sevofluran da
  Halothan da
 număr de vaporizatoare instalate la
dipozitiv ≥ 2 unități da
  Izofluran da
  Sevofluran da
 interlock  da
 sistem de absorbție  da
Mecanism de siguranță O2
acustică, vizuală, cu blocarea
automată a NO2
Mecanism de siguranță de amestec
hipoxic   da
Ventilator automat tip pacient
Adult, pediatric, neonatal
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată59.1 Masina de anestezie (caracteristici avansate)  moduri de ventilație
Manual/spontans, VCV, PCV,
SIMVsau suport presiune
 volumul Tidal  da
 gama, cc  20-1,500
 volumul minut  da
 gama, L / min  >20
 frecvență, bpm  5 to 60
 fluxul inspirator, L / min  ≥3-40
 raportul I:E  minim 1:3 la 3:1
 pauză de inspirație  da
 limita de presiune , cm H2O
Ajustabilă, <70
 PEEP , cm H2O  0-20
 Sistem de autodiagnostic   testare
la scurgeri, testarea circuitelor
respiratorii, complianța, alimentarea
cu gaz, verificarea tuturor
sistemelor
Sistem de baleiaj   activ sau pasiv
Sistem de management al datelor
anestezice   da
Monitorizarea Presiunea de aer
Alarmă de înaltă presiune da
  Alarma presiune subatmosferică
da
  Continuarea alarma presiune da
  Presiune scăzută / apnee da
  Alte alarme de presiune da
 Volumul expirator / flux  da
  Alarmă apnea da
 Concentrația de O2  da
  Timp de răspuns , sec <30
 MAC Concentrația minimă
alveolară da
 Concentrația de   CO2 alarmă
apnee da (dacă monitorul CO2 este
integral)
 N2O  da
 Monitorizare agent Tipul de agenți
Halothan, isofluran, sevofluran
  Auto ID da
  Alarmă concentrare agent da
 ECG ritmului cardiac da (dacă
monitorul ECG este integral)
  segment ST da (dacă monitorul
ECG este integral)
 Tensiune sanguină neinvazivă  da
 Tensiune sanguină invazivă  da
 Temperatura  da
 Pulsoximetria  da
Afișor Numărul de afișoare  2
 Integrat  da
 Interfață cu altele  da
Alarme prioritare   3
Tensiune de alimentare   220 V, 50
Hz
Baterie internă   da
Presiune de alimentare cu gaz   3-6
bar
Accesorii
Circuit de ventilare Adult,
reutilizabil  ≥ 2 set.
Plămîn de test Adult, reutilizabil  ≥
2 buc.
Senzor de debit Adult, reutilizabil
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată59.1 Masina de anestezie (caracteristici avansate) ≥ 5 buc.
Filtru antibacterial Adult, unică
utilizare  ≥ 100 buc.
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

60 Ventilator pulmonar adult, pediatric
(caracteristici avansate)

3.00Bucată60.1 Ventilator pulmonar adult, pediatric
(caracteristici avansate)

Ventilator pulmonar adult, pediatric
(caracteristici avansate)
Cod 1078
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
 PEEP/CPAP  0-45 cm H2O
 Suport presiune  0-45 cm H2O
 Nebulizator  da
 Mecanism triger  Presiune, flux
 Bias/base flow range, L/min  0 la
20 L/min
 Ajustarea presiunii pantă/rampă  da
 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
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3.00Bucată60.1 Ventilator pulmonar adult, pediatric
(caracteristici avansate)

  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 CO2  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
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3.00Bucată60.1 Ventilator pulmonar adult, pediatric
(caracteristici avansate)

Circuite respiratorii pediatrice tip
reutilizabil ≥ 1 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
Filtre antibacteriale adult unică
utilizare ≥ 100 buc.
Senzor de debit adult tip reutilizabil
≥ 2 buc.
Plamăn de test 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 de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

61 Ventilator transport (caracteristici
avansate)

2.00Bucată61.1 Ventilator transport (caracteristici avansate) Ventilator transport (caracteristici
avansate)
Cod 1079
Descriere Ventilatorul de transport
este destinat pentru a lua locul
ventilaţiei manuale sau "ambalare"
în situaţii de urgenţă sau de
transport.
Parametrul   Specificația
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2.00Bucată61.1 Ventilator transport (caracteristici avansate) 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
 CO2  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
Compresor de aer Integrat în
dispozitivului, tip turbină  da
Alimentare  Pneumatică Compresor
intern da
  Gazele comprimate aer, O2
  Presiunea în rețea 3-6 atm
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2.00Bucată61.1 Ventilator transport (caracteristici avansate)  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.
Mască respiratorie adult tip
reutilizabil ≥ 1 set.
 pediatrice tip reutilizabil ≥ 1 set.
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.
Plamăn de test adult tip reutilizabil
≥ 2 buc.
 pediatrice 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 de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

62 Ventilator pentru ventilatie controlata/
asistata

1.00Bucată62.1 Ventilator pentru ventilatie controlata/ asistata Ventilator pentru ventilatie
controlata/ asistata COD  1130
Descriere Ventilatoare 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

33100000-1



pag. 71

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată62.1 Ventilator pentru ventilatie controlata/ asistata 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 0-100 rpm
 Timp inspir 0-3 s
 Timp expir 1 la 8 s
 Rata I:E 1:4 la 4:1
 Pauză la inspir 0-3 sec
 FiO2, % 21-100
 Buton pentru respirație manuală da
 PEEP/CPAP 0-45 cm H2O
 Suport presiune 0-45 cm H2O
 Nebulizator da
 Mecanism triger Presiune, flux
 Bias/base flow range, L/min 0 la
20 L/min
 Ajustarea presiunii pantă/rampă da
 Funcția suspin da
 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
 Ventilație neinvazivă 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
 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
  Raportarea alarmelor și starea
pacientului Afișare pe display da
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată62.1 Ventilator pentru ventilatie controlata/ asistata   Posibilitatea conectării în rețea
centralizată da
Display LCD sau LED da, ≥12"
Alimentare   Gazele comprimate
aer, O2
  Sursa aer Turbina sau compresor
incorporat
  Presiunea în rețea 3-6 atm
 Electrică Rețea electrică 220 V, 50
Hz da
  Baterie internă reîncărcabilă da
  Timp operare baterie  ≥ 2 h
Accesorii Circuite respiratorii Adult
3 seturi sterilizabile, 10 seturi de
unica folosinta
  Pediatric 2 seturi sterilizabile, 5
seturi de unica folosinta
 Mască respiratorie Adult 2 seturi
sterilizabile
  Pediatric 2 seturi sterilizabile
 Umidificator  Compatibil cu
ventilatorul da
Manual de utilizare in limba
romana  da

Termen de garantie  ≥ 2ani

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

33100000-1

63 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor
vitale

2.00Bucată63.1 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale Monitor pentru monitorizarea
funcțiilor vitale COD 1131
Descriere Sistem pentru
monitorizarea și afișarea funcțiilor
vitale ale pacientului cu
caracterisitici de bază.
Parametrul Specificația
Display, tip Diagonala ≥ 10 inch
 LCD sau LED da
 Numărul de curbe afișate între  3 și
12 minim
 Parametri afișați ECG
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată63.1 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale   Pulsul
  Frecvența respiratorie
  SpO2
  Fotopletismograma
  Presiunea sanguină neinvaziv
  Temperatura
Analiza automată a undei ST
Trendingul ST da
 Media în analiza segmetului ST da
Panou de control cu butoane NIBP,
Print, Freeze, Alarma, Meniu  da
Detectare peacemaker da
Numărul de derivații ECG
monitorizate 3
Protocoale de lucru preprogamate
da
Protocoale de lucru setate de
utilizator da
Memorie internă da
Trendingul evenimentelor da
Arhivarea datelor da
Alimentarea rețea electrică 220 V,
50 Hz da
 Baterie internă Li-ion da
 Timp de lucru autonom a bateriei
minim 3 h
Suport mobil dotat cu cel puțin 5
roți da
 sistem de fixare a monitorului da
 coș pentru accesorii da
Accesorii Cablu ECG cu 3 fire 2
seturi
 Sensor temperatură extern 2 seturi
 Sensor SpO2, fotopletismografie
reutilizabil tip clește 2 seturi
 Manșetă reutilizabilă  2 seturi
Interfata de conectare Ethernet,
USB, VGA da
Alarma vizuala, sonora da
Manual de utilizare in limba
romana Da
Termen de garantie  ≥2 ani
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată63.1 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale numarului de lot oferit.33100000-1
64 Monitor Holter ECG

2.00Bucată64.1 Monitor Holter ECG Monitor Holter ECG COD  1134
Descriere Dispozitivul înregistrează
ECG in 12 derivații simultan,
nictimeral monitorizind parametrii
in timpul repaosului si la efort.
Parametrul   Specificația
Tip pacient   adult, pediatric
Numărul de canale de procesare 12
Configurația Portabil da
Derivațiile Tip înregistrare automat
Gama de frecvență De diagnostic
0.67-150 Hz
Impendanța de intrare ≥2.5 M Ohm
Gama de rejecție a modului comun
la 50 Hz >86 dB
Display LCD, LED da
Indicator deconectare electrod
acustic sau vizual da
Posibilitatea transmiterii datelor
ECG la PC sau notebook  USB,
SD-Card, Wi-Fi, BT
Alimentarea- 3 V DC
Baterie  reîncărcabilă da
Timp operare autonomă ≥ 25 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  2 unități
 Set de electrozi de unica folosinta
adult 100 buc 1 buc
 Set de electrozi de unica folosinta
pediatric  100 buc 1 buc
softul necesar pentru analiza Holter
ECG  pe PC da
Meniul de utilizare in limba romana
da
Manual de utilizare in limba
romana da
Termen de garantie  ≥2 ani
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată64.1 Monitor Holter ECG indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

65 Monitor Holter ECG
3.00Bucată65.1 Monitor Holter ECG Monitor Holter ECG

COD 1138
Descriere Dispozitivul înregistrează
ECG in 12 derivații simultan,
nictimeral monitorizind parametrii
in timpul repaosului si la efort.
Parametrul  Specificația
Tip pacient  adult, pediatric
Numărul de canale de procesare
configurabil 12 si 3
Timpul de inregistrare  configurabil
de la 1 la 7 zile
Frecventei de citire a semnalului
1000 per secunda
Detectare pacemaker  cel putin pe 3
canale
Conectare cu PC  Bluethoth class II
in real time si USB
Configurația Portabil da
Derivațiile Tip înregistrare automat
Gama de frecvență De diagnostic
0.05-300 Hz
Impendanța de intrare  ≥2.5 M Ohm
Gama de rejecție a modului comun
la 50 Hz  >85 dB
Display LCD, LED ≥2,2'' da
Indicator deconectare electrod
acustic sau vizual  da
Posibilitatea transmiterii datelor
ECG la PC sau notebook
Bluethoth class II in real time si
USB
Inregistrare Voce  incorporata
Inregistrare actiunile pacientului
repaos, mers, alergare
Memorie interna   ≥1 GB
(incorporata) + SD Card 16 GB
Alimentarea  3 V DC
Baterie  reîncărcabilă da
Timp operare autonomă  ≥ 25 h
Indicatori vizuali  contact slab sau
lipsă de contact
  status sistem
  baterie descărcată
Acesorii standard Cablu pacient cu
conectare la 10 electrozi  2 unități
 Set de electrozi de unica folosinta
minim 100 buc 1 buc
softul necesar pentru analiza Holter
ECG  pe PC  da
Geanta   da
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată65.1 Monitor Holter ECG Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

66 Monitor Holter Tensiune arteriala
2.00Bucată66.1 Monitor Holter Tensiune arteriala Monitor Holter Tensiune Arteriala

COD  1137
Descriere Dispozitivul înregistrează
Presiunea arteriala in 24 ore sau
mai mult.
Parametrul  Specificația
Tip pacient  adult, pediatric
Sa posede algorim de autoadaptare
a presiunii in manseta  da
Timpul de inregistrare  24 ore si
mai mult
Metoda de masurare   oscilometrica
Segment masurare presiune
sistolica  ≥60 si 290 mmHg
Segment masurare presiune
diastolica  ≥30 si 195 mmHg
Eroarea   <3 mmHg
Configurația Portabil da
Segment masuare Puls  30-240 bpm
Interval de masurare
0,1,2,3,4,5,6,12,30 masurari pe ora
Capacitatea memoriei   ≥300
masurari
Conectare PC, transmitere date
Bluethoot
Display LCD, LED  da
Alimentarea-  3 V DC
Baterie  reîncărcabilă da
Indicatori vizuali  Erori
  status sistem
  baterie descărcată
Acesorii standard Tub extensie 2
unități
 Manjeta S, M, L, XL 2 buc fiecare
marime
softul necesar pentru analiza Holter
NIBP  pe PC  da
Geanta   da
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată66.1 Monitor Holter Tensiune arteriala circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

67 Monitor Holter NIBP
1.00Bucată67.1 Monitor Holter NIBP Monitor Holter NIBP

Cod 1147
Descriere Dispozitivul înregistrează
NIBP in timpul de 24 ore de pa
pacient si transmite datele la
laptop/calculator.
Parametrul  Specificația
Tip pacient  adult
Configurația Portabil da
Tensiunea Tip înregistrare automat
Metoda de masurare  oscilometric
(si/sau cu deflatie incrementala -
optional)
Impendanța de intrare  ≥ 10 M Ohm
Gama de rejecție a modului comun
la 50 Hz  > 100 dB
 Ritmului cardiac Diapazon 40 -
200 BPM
 Acuratețea ± 3 BPM
Display LCD, LED da
Masurarea presiunii Diapazon 25 -
260 mmHg
 Intervalul de masurare 5, 10, 15,
20, 30, 45, 60, 90, 120 minute
 Fazele de activitate 3 (dimineata,
noaptea, special)
Indicator deconectare electrod
acustic sau vizual  da
Posibilitatea transmiterii datelor
NIBP la PC sau notebook   USB,
SD-Card, Wi-Fi, BT
Alimentarea  220V
Baterie  reîncărcabilă da
Dispozitiv de reincarcare bateriei
da
Timp operare autonomă  ≥ 25 h
Indicatori vizuali  contact slab sau
lipsă de contact
  status sistem
  deconectare alimentare rețea
  baterie descărcată
Acesorii standard Cablu de
interconectare pentru manjeta  2
unități
 Manjete pentru fiecare tip de
pacient (adult mic, adult mediu,
adult mare, adult extra mare) cite 2
buc.
Softul necesar pentru analiza Holter
NIBP  pe PC  da
Garantia  2 ani
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată67.1 Monitor Holter NIBP 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

68 Monitor Doppler fetal portabil
13.00Bucată68.1 Monitor Doppler fetal portabil Monitor Doppler fetal portabil

Parametri solicitati
COD 1021
Display LED da
Frecvența ultrasunetului  3 MHz
±10%
Posibilitatea de a auzi bătăile inimii
fătului de la 10 săptămîni da
Presiunea negativă de vârf:  mai
mică de 0,1 MPa
Rata de ritm cardiac fetal:  50-240
batai / min
Putere de ieșire audio:  0,7 W
Temperatura de funcționare:  5-40 °
C
Masa nu mai mare de 300 gr da
Alimentarea, baterii reîncărcabile
da
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

13.00Bucată68.1 Monitor Doppler fetal portabil referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

69 Doppler fetal, portabil
11.00Bucată69.1 Doppler fetal, portabil Doppler fetal, portabil

COD 1100
Descriere măsoară ritmul cardiac la
făt
Displei LSD min 39x27mm
Funcționare pe bază de baterie
reincărcabilă  da
Măsurare BPM, făt  30-240 bpm
Parametrii afișați  ritmul cardiac,
indicatorul frecvenței cardiace,
indicatorul nivelului încărcării
bateriei, modul de operaret
Dimensiuni  min 145x100x40 mm
Utilizare continuă de durată min 5
ore
Greutatea totala   min 0,5 kg
Garantie  24 luni
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

70 Laringoscop (5 lamele)
2.00Bucată70.1 Laringoscop (5 lamele) Laringoscop cu 5 lame

Cod 1087
Descriere dispozitiv care permite
vizualizarea laringelui, intubare
pacient
Parametrul  Specificația
Baterie  ≥1,5 V - tip (c)
Baterie maner  ≥2,5V , A ≥ 28mm
Maner cu lumina rece  DA
Lame - marimi diferite cu fibră
optică  5 buc
dimensiuni  ≤ 79x12 mm
≥210x20 mm
Material inox sterilizabil  DA
Autoclavabil la 5 min.   ≥134 ° C
Intensitatea luminoasa  ">3.500 /
2,5 V
 >10.000  / 3,5 V"
 Potrivite tuturor sistemelor ISO
europene  DA
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată70.1 Laringoscop (5 lamele) *Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

71 Laringoscop, nou-nascuti
5.00Bucată71.1 Laringoscop, nou-nascuti Set laringoscop  cu fibră optică

pentru nou-născuți
COD  1101
Descriere Laringoscopul  este
folosit pentru inspecția directă a
laringelui
Mînerul și lamele  oțel inoxidabil
Autoclavabil  autoclavabil la 134
grade
Bec, led   ≥10000 ore
Lame Miller, mărimi  00; 0; 1
Alimentare  baterie reincărcabilă
Garanție  min 24 luni
Set laringoscop  cu fibră optică
pentru nou-născuți
COD  1101
Descriere Laringoscopul  este
folosit pentru inspecția directă a
laringelui
Mînerul și lamele  oțel inoxidabil
Autoclavabil  autoclavabil la 134
grade
Bec, led   ≥10000 ore
Lame Miller, mărimi  00; 0; 1
Alimentare  baterie reincărcabilă
Garanție  min 24 luni
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
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CantitateaUnitatea de
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

5.00Bucată71.1 Laringoscop, nou-nascuti (rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

72 Laringoscop, pentru adulti
2.00Bucată72.1 Laringoscop, pentru adulti Set laringoscop  cu fibră optică

pentru  adulti
COD 1102
Descriere Laringoscopul este folosit
pentru inspecția directă a laringelui
Mînerul și lamele  oțel inoxidabil
Autoclavabil  autoclavabil la 134
grade C
Bec, led   ≥10000 ore
Sistem de prindere a lamei  da
Zona de contact  oțel inoxidabil
Lame  McIntosh, mărimi  2, 3,4
Alimentare  baterie reincărcabilă
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

73 Laringoscop cu set de lame adult
2.00Bucată73.1 Laringoscop cu set de lame adult Laringoscop cu set de lame adult

Cod 1141
Descriere Este un dispozitiv
portabil, destinat pentru examinarea
și vizualizarea laringelui.
Efectuarea de laringoscopii de către
medici ORL, secțiile primire
urgente, reanimare, anestezie etc.
Parametru Specificaţie
Lamele laringoscop oțel inoxidabil
mat  da
 tip pacient   adult
 iluminare  prin fibră optică
 Lamele reutilizabile tip: McIntosh

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată73.1 Laringoscop cu set de lame adult da
 mărimea 0  da
 mărimea 1  da
 mărimea 2  da
 mărimea 3  da
 mărimea 4  da
 mărimea 5  da
 autoclavabile la 134, 5min.  da
 ≥ 1000 ciluri de sterilizare  da
Maner laringoscop fabricat din
metal cromat  da
 fixarea rapidă a lamelelor  da
 bec cu instalarea în mîner  da
 diametru mîner standart: 28mm,
±2mm  da
 "acumulator reîncărcabil,
cu autonomie de ≥ 2 ore"  da
Bec "bec xenon sau LED
intensitatea pentru
 lamele mici ≥ 1500 lux, lamele
mari ≥ 2000 lux"  da
 ≥ 3.5V  da
 lumină albă  da
Accesorii
Încărcător de la priza de perete
220V, 50Hz  da
"Acumulator
reîncărcabil" 1 buc.  da
Bec de rezervă min. 5 buc. (doar in
cazul becului xenon)  da
Geantă geantă pentru
transportare/păstrare dispozivului în
funcție de complectația lamelelor
solicitate  da
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

74 Laringoscop adult (acumulator+incarcator)
3 lamele

2.00Bucată74.1 Laringoscop adult (acumulator+incarcator) 3
lamele

Laringoscop adult 3 lamele
Cod 1144
Descriere Este un dispozitiv
portabil, destinat pentru examinarea
și vizualizarea laringelui.

33100000-1
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măsura

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

2.00Bucată74.1 Laringoscop adult (acumulator+incarcator) 3
lamele

Efectuarea de laringoscopii de către
medici ORL, medici de familie în
secțiile primire urgente, etc.
Parametru Specificaţie
Lamele laringoscop oțel inoxidabil
mat  da
 tip pacient   adult
 tip iluminare  bec
 Lamele reutilizabile tip: McIntosh
da
 mărimea 2  da
 mărimea 3  da
 mărimea 4  da
 autoclavabile la 134, 5min.  da
Mîner laringoscop fabricat din
metal cromat  da
 fixarea rapidă a lamelelor  da
 diametru mîner standart: 28mm,
±2mm  da
 "acumulator reîncărcabil,
cu autonomie de ≥ 2 ore"  da
Bec "bec xenon sau LED
intensitatea pentru
 lamele mici ≥ 1500 lux, lamele
mari ≥ 2000 lux"  da
 ≥ 3.5V  da
 lumină albă  da
Accesorii
Încărcător de la priza de perete
220V, 50Hz  da
"Acumulator
reîncărcabil" 1 buc.  da
Bec de rezervă min. 5 buc. (doar in
cazul becului xenon)  da
Geantă geantă pentru
transportare/păstrare dispozivului în
funcție de complectația lamelelor
solicitate  da
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

75 Laringoscop adult (acumulator+incarcator)
4 lamele

2.00Bucată75.1 Laringoscop adult (acumulator+incarcator) 4 Laringoscop adult 4 lamele33100000-1



pag. 84

CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată75.1 lamele Cod 1145
Descriere Este un dispozitiv
portabil, destinat pentru examinarea
și vizualizarea laringelui.
Efectuarea de laringoscopii de către
medici ORL, medici de familie în
secțiile primire urgente, etc.
Parametru Specificaţie
Lamele laringoscop oțel inoxidabil
mat  da
 tip pacient   adult
 tip iluminare  bec
 Lamele reutilizabile tip: McIntosh
da
 mărimea 2  da
 mărimea 3  da
 mărimea 4  da
 mărimea 5  da
 autoclavabile la 134, 5min.  da
Mîner laringoscop fabricat din
metal cromat  da
 fixarea rapidă a lamelelor  da
 diametru mîner standart: 28mm,
±2mm  da
 "acumulator reîncărcabil,
cu autonomie de ≥ 2 ore"  da
Bec "bec xenon sau LED
intensitatea pentru
 lamele mici ≥ 1500 lux, lamele
mari ≥ 2000 lux"  da
 ≥ 3.5V  da
 lumină albă  da
Accesorii
Încărcător de la priza de perete
220V, 50Hz  da
"Acumulator
reîncărcabil" 1 buc.  da
Bec de rezervă min. 5 buc. (doar in
cazul becului xenon)  da
Geantă geantă pentru
transportare/păstrare dispozivului în
funcție de complectația lamelelor
solicitate  da
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

2.00Bucată75.1 Laringoscop adult (acumulator+incarcator) 4
lamele

referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

76 Inhalator cu compresor
2.00Bucată76.1 Inhalator cu compresor Inhalator cu compresor

Cod 1013
Descriere  Inhalator cu compresor
Parametru  Specificația
Dimensiunea medie a particulelor
aerodinamice   ≤ 4μm
Viteza de pulverizare    ≥ 2ml/min
Metoda de pulverizare    Flux de aer
Fluxul de vapori  Reglabil
În procesul de inhalare să nu aibă
loc încălzirea soluțiilor   ≤ 35C
Volumul maxim al unui recipient
pentru  medicament   ≥ 20 ml
Accesorii în set Adulți da
 Copii da
Nivel de zgomot  ≤ 40 dB
Alimentarea  220V,   50Hz
Termen de garanție  ≥12 luni
Certificate  CE
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

77 Inhalator ultrasonor
2.00Bucată77.1 Inhalator ultrasonor Inhalator cu ultrasunet

Cod 1014
Descriere  Inhalator cu ultrasunet
Parametru  Specificația
Dimensiunea medie a particulelor
aerodinamice   ≤ 4μm
Viteza de pulverizare    ≥ 2ml/min
Metoda de pulverizare    Vibrații
ultrasonore
Fluxul de vapori  Reglabil
Încălzirea soluțiilor   ≥ 35C
Accesorii în set Adulți da
 Copii da
Volumul maxim al unui recipient
pentru  medicament   ≥ 20 ml
Alimentarea  220V,   50Hz
Termen de garanție  ≥12 luni
Certificate  CE

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată77.1 Inhalator ultrasonor *Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.*Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

78 Inhalator mobil (nebulizator)
2.00Bucată78.1 Inhalator mobil (nebulizator) Inhalator mobil

Cod 1086
Descriere  Nebulizatorul dat este
dedicat pentru tratarea cailor
respiratorii inferioare.
Parametrul  Specificația
Dispozitiv Portabil da
 Tratament pulmonar da
 Dimensiunea particulei nebulizate
<4microM
 Rata de nebulizare <0,5ml/min
 nivel de zgomot redus  <60 dB
Alimentarea electrică Rețea
electrică 220 V, 50 Hz da
Circuite linii de conectare a
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

2.00Bucată78.1 Inhalator mobil (nebulizator) dispozitivului la pacien, masca
adult >50
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

79 Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare
(caracteristici avansate)

4.00Bucată79.1 Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare
(caracteristici avansate)

Pompă de infuzie (perfuzor), volum
mare (caracteristici avansate)
Cod 1080
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
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

4.00Bucată79.1 Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare
(caracteristici avansate)

 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
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4.00Bucată79.1 Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare
(caracteristici avansate)

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

33100000-1

80 Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringa
(caracteristici avansate)

12.00Bucată80.1 Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringa
(caracteristici avansate)

Pompă de infuzie(perfuzor)  cu
seringă (caracteristici avansate)
Cod 1081
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
 Compatibil cu RMN  da
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12.00Bucată80.1 Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringa
(caracteristici avansate)

 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 de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

12.00Bucată80.1 Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringa
(caracteristici avansate)

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

33100000-1

81 Perfuzor cu seringă (flux de la 0,01 ml/h)
6.00Bucată81.1 Perfuzor cu seringă (flux de la 0,01 ml/h) Parametru  COD 1046

Denumire Pompă de infuzie cu
seringă
Descriere Pompă de infuzie cu
seringă este un dispozitiv care
permite administrarea intravenoasă
a fluidelor medicale cu o acuratețe
ridicată
Locul amplasării Secția Reanimare
obstetricală și ginecologică,
Reanimare pediatrică
Descriere generală
Tipul pacientului Adult și pediatric
Tip pompă Cu un canal
Mîner pentru transportare Da
Posibilitate de fixare pe stativ Cu
mecanism de fixare inclus
Posibilitate de amplasare în coloană
Cu blocare
Carcasă  Rezistentă la șocuri
Carcasă Monolit, fără părți
structurale mobile (înafară de
fixatorul seringei și piston)
Protecție împotriva fluidelor Da
Ecran LCD sau TFT cu lumină de
fundal
Mecanismul pompei Motor pas cu
pas
Blocarea panoului de control Prin
buton
Date de afișat pe ecran
Rata fluxului administrată Da
Volumul administrat Da
Alarme Da
Nivel de ocluzie Da
Nivelul bateriei Da
Statut de alimentare Acumulator
sau priză
Tipul seringei Da
Modul de comandă
Buton anulare alarmă Da
Buton start infuzie Da
Buton stop infuzie Da
Buton pauză infuzie Da
Buton de setare rată Da
Buton setări Da
Parametri tehnici
Rata fluxului de administrare 0,01 –
999,9 ml/h
Pasul de incrementare 0,01 ml
Acuratețea de administrare ± 3%
Sistem de reducere a eroarei de
doză Da
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

6.00Bucată81.1 Perfuzor cu seringă (flux de la 0,01 ml/h) Buton de administrare bolus Da
Posibilitate de ajustare bolus
administrat da
Dimensiunea seringilor utilizate 5,
10, 20, 30, 50 ml
Compatibil cu toate tipurile de
seringi Da
Detectarea automată a dimensiunii
seringelor  Da
Înregistrarea evenimentelor
Minimum 1000
Setarea presiunii de ocluzie
Minimum 9 nivele
Presiunea de ocluzie maximă
Minimum 17.4 psi
Protecție de curgere în gol Da
Alarme și indicatori
Ocluzie Da
Eroare de flux Da
Seringă goală Da
Perfuzia pe sfîrșite Da
Bateria descărcată Da
Eroare de sistem Da
Piston decuplat Da
Sursa de energie electrică
Tensiune de alimentare 220 V, 50
Hz
Cablu de alimentare Tip Schuko
Acumulator  Da
Timpul de lucru cu acumulator
Minimum 10 ore la 5 ml/h
Standarde și certificate
Certificat  CE ( Certificat european)
Standard ISO 9001 Standard de
calitate
ISO 13485 Standard de calitate a
dispozitivelor medicale
Instruire
Training pentru utilizatori Da
Module necesare:  Prezentare
generală, pregătire de lucru,
operarea cu dispozitivul, întreținere
și dezinfectare
Training pentru personal tehnic Da
Module necesare:  Modul de
efectuare a mentenanței periodice,
modul de testare a funcționalității
Documentație
Manualul de utilizare română sau
rusă, tipărit și în format electronic
Manualul de utilizare  Engleză
Manualul de service  Engleză,
tipărit și în format electronic
Logistică
Transportare la adresa solicitată Da
Instalare Da
Testare  Da
Garanție
Perioada de garanție Minim 4 ani
Efectuarea mentenanței în perioada
de garanție de către furnizor
Conform recomandărilor
producătorului
Instruire
Instruire pentru utilizatori Da
Module necesare în instruirea
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

6.00Bucată81.1 Perfuzor cu seringă (flux de la 0,01 ml/h) pentru utilizatori Prezentare
generală, pregătire de lucru,
operarea cu dispozitivul, întreținere
și dezinfectare
Training pentru personal tehnic Da
Module necesare în instruirea
pentru personal tehnic Modul de
efectuare a mentenanței periodice,
modul de testare a funcționalității

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

4.00Bucată82.1 Pompa enterală (perfuzor pentru hrana
pacientului)

Pompă eterală
Cod 1090
Descriere Pompa de alimentare
enterală permite pacienților cu
hrănire atât pentru copii, cât și
pentru adulți, capacitatea de a
menține un stil de viață normal,
ceea ce duce la o mai mare
respectare a regimurilor de hrană
prescrise.
Parametrul  Specificația
Display Date afișate Alarme
  Rata
  Volum infuzat
Capacitatea  pompei Diapazonul
volumului infuzat 0.1 ml - 3000 ml
 Rata fluxului  0.1 - 600 ml/hr
 Incrimentarea  0.1 ml/hr from 0.1 -
10 m/hr, 1 ml/hr from 10 - 600 ml/h
Greutate  <500g
Alimentarea electrică Rețea
electrică 220 V, 50 Hz da
 Baterie incorporata da
 Durata de operare autonoma ≥24 h
Acesorii
Circuite   ≥ 200 buc
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

4.00Bucată82.1 Pompa enterală (perfuzor pentru hrana
pacientului)

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

33100000-1

83 Balon resuscitare AMBU
5.00Bucată83.1 Balon resuscitare AMBU Balon resuscitare AMBU neonatal

Cod 1099
Descriere Este un dispozitiv
portabil de obicei utilizat pentru a
asigura o ventilație cu presiune
pozitivă la pacienţii cu lipsă de
respiraţie sau care nu respiră în mod
adecvat.
Parametru Specificaţie
Material silicon
Volum, ml ~500
Autoclavabil da
Camera internă da
Valve da
Intubare da
Rezervor oxigen da
Mască facială anatomică da
Marime mască 1 și 2
Articulaţie mobilă da
Colector da
Risc de contaminare scăzut
Geantă de transport da
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată83.1 Balon resuscitare AMBU format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

84 Incubator pentru nou-nascuti
3.00Bucată84.1 Incubator pentru nou-nascuti Incubator pentru nou-nascuti

COD 1096
Montat pe troliu cu 4 roti cu frine,
da
Sertare ≥ 1
Display ≥ 7''
Trend ≥ 72 ore
Alarme  ≥ 25
Încalzire rapida ≤30 min
Ghid rapid pe display da
Autotestare da
Conopie cu perete dublu acces
minim prin 6 usite
Porturi acces pentru sensori si
tuburi  minim 12  porturi
Poluare fonica in interiorul conopiei
max 45 dB
Sa mentine parametrii setati in
interiorul conopiei in momentul
deschiderii usitilor prin creare unui
flux de aer cald sub usite
Saltea min 70x40x 2 cm  +/- 5 cm
Fereastra transparenta pentru x-ray
35x40 cm
Înclinare 0-12 grade
Setarea temperaturii aerului 21-40
grade C   +/- 2C
Monitorizarea temperaturii aerului
20-45 grade C +/-  2C
Eroare de masuare a temperaturii
aerului ≤ 0,6 grade C
Monitorizarea temperaturii
pacientului 25-45C   +/- 2C
Eroare de masuare a temperaturii
pacientrului ≤ 0,3 grade C
Controlul umiditatii 30-95%   +/-
2%
Masurarea umiditatii 15-99%  +/-
2%
Eroarea de masurarea a umiditatii ≤
5%
Rezervor de apa reutilizabil, 1000
ml +/- 200ml
Controlul oxigenului 21-65% +/-
2%
Eroarea de control a oxigenului ≤
5%
Masurarea oxigenului 18-100%
Eroarea de masurare aloxigenului ≤
5%
Suport pentru monitor fiziologic
opțional
Modul masureare SPO2 optional
Dimensiuni externe max
1354x1024x690mm +/- 5 mm
Garantie  24 luni
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată84.1 Incubator pentru nou-nascuti declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

85 Masa pentru nastere
6.00Bucată85.1 Masa pentru nastere Masă pentru naștere

COD 1098
Parametru Specificația
Lungimea în poziția BED,mm ≥
2170
Lungimea în poziția CHAIR, mm ≥
1600
Lățimea patului (cu garduri
laterale),mm ≥1080
Lățimea patului (baza saltelei ), mm
≥855
Numărul de secțiuni ale patului  3
Ajustarea înălțimii patului (fără a
lua în considerație înălțimea
saltelei) electric, mm  de la 600-950
Reglarea Trenderlenburg,
pneumatic   de la 00-120
Ajustarea Anti Trenderlenburg,
pneumatic  de la 00-50
Ajustarea pantei din secțiunea din
spate, electric  De la 00-700
Volumul tăvii ginecologice  max 14
L
Rotile  cu sistem de închidere
centralizată, diametru  mm
≥150
Sarcină maximă pe pat, kg  ≥220
Sarcină maximă pe segmentul
piciorului, kg ≥170
Tensiune de alimentare  220 V, 50
Hz
Garanție  24 luni
Notă: conform specificației propuse
de  instituție patul de naștere are
mai multe funcționalități și anume
1. Patul de naștere se poate de
transformat în masă de operație în
cazuri de urgență.
 2. Patul de naștere este mobil și îl
putem apropia de patul pacientei.
 3. Ajustarea înălțimii la nivelul
necesar pentru intervenții
chirurgicale și ajustare poziției
Trenderlenburg..
  4. Putem schimba poziția patului
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

6.00Bucată85.1 Masa pentru nastere de naștere în dependență de
greutatea pacientei.
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

86 Lampa pentru examinare
12.00Bucată86.1 Lampa pentru examinare Lampă pentru examinare

Cod 1103
Descriere Lampă de examinare cu
braț articulat pe suport mobil
Alimentare-  ~220V, 50Hz.
Dimensiunea cîmpului luminous- ≥
120 mm
Temperatura culorii -aproximativ
4000 K
Cu înălțime reglabilă- 1500-1800
mm (diapazon)
Suport- cu acoperire anticorozivă
reglabil pe verticala
Baza-  cu acoperire anticorozivă
Tehnologia- Iluminarea bazată pe
tehnologia LED
Timpul de viață a LED-urilor-
≥20000 h
Intensitatea luminii- reglabilă
Unghiul de iluminare- reglabilă
Braț articulat-  da
Nivelul de iluminare la 1 m distanță
minim 30 000 lux
*Certificat CE, ISO 13845 sau alte
documente care să confirme
calitatea dispozitivului medical cu
anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

12.00Bucată86.1 Lampa pentru examinare producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

87 Lampa fototerapie
6.00Bucată87.1 Lampa fototerapie Lampa pentru fototerapie, noi

nascuti
COD 1104
"Lampa pentru fototerapie pe stand
mobil cu brat
articulat" da
Reglare inaltime da
Lumina asigurata de LED-uri,  da
Durata de viata a LED-urilor  ≥ 100
000 ore
Lungimea de unda a luminii  450-
475nM
Suprafata iluminata la înălțimea de
40 cm 40x20 cm +/- 5 cm
Degajare de caldura peste 6 ore de
functionare < 10 C
Poluare fonica < 30 dB
Dispay  ≥    2,4''
Afisare pe display timpu
tratamentului, timpul total utilizat
Timer de la 30 min  pînă la 999 ore
Dimensiunile iluminatorului max
75x340x210mm +/- 5 mm
Garantie  24 luni
*Certificat CE, ISO 13845 sau alte
documente care să confirme
calitatea dispozitivului medical cu
anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

88 Aparat Bobrov pentru pompare si
irigoscopie

1.00Bucată88.1 Aparat Bobrov pentru pompare si irigoscopie Aparat Bobrov
Cod 1031
Parametrul Specificația
Descriere Aparat Bobrov pentru
pompare şi irigoscopie
Volum 1 L
Borcan din policarbonat cu capac
ce se răsuceşte  da
Stativ-suport  aluminiu sau alt
material rezistent
Pompă pentru presiune  da
Tub de conectare  ≥ 1.5m
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată88.1 Aparat Bobrov pentru pompare si irigoscopie Tub pentru pompare  da
Dispozitiv pentru irigoscopie  da
*Certificat CE, ISO 13845 sau alte
documente care să confirme
calitatea dispozitivului medical cu
anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

89 Defibrilator extern manual
1.00Bucată89.1 Defibrilator extern manual Defibrilator extern manual

(complectație de bază)
COD   1135
Descriere Defibrilator extern
manual destinat utilizării
personalului specializat cu
caracteristici de bază
Parametrul Specificația
Defibrilator  Selectarea energiei
Internă 5 - 50 J
  Externă 50-360 monofasic; 50-200
sau 50-360 bifasic; 2-20
pediatric/neonatal
 Controlul padelelor selectarea
energiei da
  încărcare da
  descărcarea energiei da
 Forma semnalului da
 Energia bifazică 50-360 J
 Sincronizator da
 Eelctrozi disponibili adult,
pediatric
Display Captarea semnalului ECG
prin intermediul padelelor da
 Afișarea ritmului cardiac da
 Alarme ale ritmului cardiac da
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
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 kg
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată89.1 Defibrilator extern manual Conexiuni externe 1 V ECG
Accesorii Padele reutilizabile
pentru adult  da
 Padele reutilizabile pediatrice sau
adaptoare pediatrice da
 Gel de contact da
 Hârtie termică pentru imprimantă
da
 Cablu ECG da
Manual de utilizare in limba
romana da
Termen de garantie  ≥2 ani
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

90 Aparat pentru verificarea curateniei
miinelor

2.00Bucată90.1 Aparat pentru verificarea curateniei miinelor Aparat pentru verificarea curățeniei
mîinelor
Cod 1011
Descriere Aparat pentru verificarea
curățeniei mîinelor
Parametru  Specificația
Staționar, amplasat pe masă  da
Lumină Ultra Violetă  da
Sursa de lumină ecranată  da
Alimentarea  220V, 50Hz
Termen de garanție  ≥12 luni
Certificate  CE
*Certificat CE, ISO 13845 sau alte
documente care să confirme
calitatea dispozitivului medical cu
anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
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2.00Bucată90.1 Aparat pentru verificarea curateniei miinelor producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

91 Aparat pentru vizualizarea venelor
4.00Bucată91.1 Aparat pentru vizualizarea venelor Aparat pentru vizualizare venelor

Cod 1012
Descriere Aparat pentru vizualizare
venelor
Parametru  Specificația
Staționar, amplasat pe masă  da
Braț flexibil  da
Tip imagine  proectată
Adîncimea vaselor  > 10mm
Alimentarea  220V, 50Hz
Termen de garanție  ≥ 12 luni
Certificate  CE
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

92 Distrugator de ace
4.00Bucată92.1 Distrugator de ace Distrugător de ace

Cod 1017
Descriere Distrugător de ace
termoelectric
Parametru  Specificația
Principiul de distrugere
Termoelectric
Prezența cuțitului (ghiliotină)  da
Accesorii de schimb (cuțit)  1 buc
Alimentarea  220V,   50Hz
Termen de garanție  ≥12 luni
Certificate  CE
*Certificat CE, ISO 13845 sau alte
documente care să confirme
calitatea dispozitivului medical cu
anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

4.00Bucată92.1 Distrugator de ace circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

93 Peak-flow metre
23.00Bucată93.1 Peak-flow metre Peak-flow metru

Cod 1018
Parametrul Specificația
Descriere Peak flowmetru mecanic
pt monitorizarea astmului. Este un
dispozitiv medical simplu, portabil
ce masoara debitul de aer ce iese
din plamini la un expir rapid si
fortat (debit expirator de varf -
PEF)
Tip pacient pediatric, adul
Domeniul de masurare:  50-720
L/min
Markeri colorati ce permit
pacientului monitorizarea
schimbarilor da
*Certificat CE, ISO 13845 sau alte
documente care să confirme
calitatea dispozitivului medical cu
anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

94 Flow metru
4.00Bucată94.1 Flow metru Flow metru

Cod 1143
Parametrul Specificația
Descriere Flow metru pentru
reglare fluxului de oxigen care se
administreaza la pacient prin
rezervor cu apa distilata
Material  sticlă, metal, policarbonat
Rezoluție 0-15 l/min
Regulator de flux da
Conector Standard DIN
Garanție 1 an
*Certificat CE, ISO 13845 sau alte
documente care să confirme
calitatea dispozitivului medical cu
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

4.00Bucată94.1 Flow metru anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

95 Spirometru
1.00Bucată95.1 Spirometru Spirograf COD 1132

Descriere Spirometru de
diagnosticare utilizat pentru a
măsura debitul de aer şi a
volumelor rezultate din manevrele
de spirometrie de bază (de exemplu,
capacitatea vitală forţată [SVI],
fluxul de vîrf [PF], volumul
expirator forţat într-o secundă
[FEV1]).
Parametrul Specificația
Tip Spirometru portabil
Gama de volum- 0-3 l
Gama de flux- 0-15 l/s
Memorarea automată a celor mai
bune 3 rezultate de spirometrie- da
Parametri măsurați FVC
 FEV1
 FEV1/FVC
Raport PEF
 EVC
 IVC
 Ti
 Te
 IC
 IRV
 ERV
 TV
Printer intern
Memorie- nu mai puțin de 5000
teste grafice memorate
Transfer date la PC:   -teste pacient
  -verificare aparat
  -up-gradare software
Dispozitivul de măsură
bidirecțional
Diapazonul de volum:  ≥ 0- 3 l
Diapazonul de flux:  ≥ 0- 15 l/s
Eroarea la volum - ≤3%
Eroarea la flux-  ≤5%
Afișaj Alfanumeric, Ecran tactil, ≥
7"
Control Ecran tactil
Interfața PC da
Accesorii 500 mustucuri de unica
folosinta
Alimentare    Cu sursă internă de
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1.00Bucată95.1 Spirometru alimentare, acumulatoare
reîncărcabile
 Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz
Meniul de utilizare in limba romana
Da
Manual de utilizare in limba
romana Da
Termen de garantie  ≥2 ani
 *Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

96 Stativ perfuzii
10.00Bucată96.1 Stativ perfuzii Stativ perfuzii

COD 1119
Corpul din oţel vopsit electrostatic
da
Locuri de instalarea soluţiilor 2
Posibilitatea de ajustare a nivelului
da
Montat pe picioare cu rotile "da,
min. 2 rotile
cu frina"
Picioare min. 4
*Certificat CE, ISO 13845 sau alte
documente care să confirme
calitatea dispozitivului medical cu
anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

10.00Bucată96.1 Stativ perfuzii referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

97 Sistem de aspirare a fumului chirurgical
(ginecologic)

1.00Bucată97.1 Sistem de aspirare a fumului chirurgical
(ginecologic)

Sistemul de evacuare a fumului
chirurgical (ginecologic)

Parametru Cerință
COD 1027
Carcasă  Anticorozivă
Carcasă  Rezistentă la dezifectanți
chimici
Indicatori Starea de uzură a filtrului
Indicatori Fluxul de aspirare
Conector Conexiune pentru pedală
Furtun de evacuare Cu conexiune la
valva vaginală
Sincronizare cu electrocoagulatorul
Da
Modul de pornire De la pedală
Caracteristici de aspirare a
sistemului de evacuare a fumului
Fluxul maxim de aspirare Minim
700 l/min
Posibilitate de modificare a fluxului
de aspirare Da
Durata de viață a filtrului Minim 35
ore
Eficacitatea filtrului Minim 99,99
%,
Nivelul de zgomot Maxim 55 dB
Sursă de alimentare
Tensiune de alimentare 220 V, 50
Hz
Cablu de alimentare Tip Schuko
Accesorii
Troleu 1 buc
Filtru pentru aspirator 30 buc
Furtun de evacuare a gazului de
unică utilizare cu conexiune la
valva vaginală 3000 buc
Pedală pentru aspiratorul de fum. 1
buc
Cerință față de producător și
furnizor
Certificat  CE
Standarte ISO 9001, ISO 13485
Garanție  Minim 3 ani
Logistică
Manuale de utilizare Da, in limba
romînă sau rusă
Manual de service Da
Transportare la locul necesar Da
Instalare Da
Testare Da
Training pentru utilizatori și
personal tehnic  Da
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată97.1 Sistem de aspirare a fumului chirurgical
(ginecologic)

confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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98 Stetoscop
40.00Bucată98.1 Stetoscop Stetoscop

Cod 1050
Descriere Un dispozitiv diagnostic
pentru a asculta sunete care provin
de la unele organe interne: inima,
vasele plămînii, bronşi, intestine şi
alte organe. Deasemenea se
foloseşte pentru a asculta tonurile
„Corotcov” pentru aprecierea
tensiunii arteriale şi pentru a
verifica corectul loc de localizare al
sondei gastrice cînd se efectuează
alimentarea ori spălarea stomacului.
Detaliul de funcţionare al
stetoscopişio este pernuţa, care se
aşază pe suprafaţa corpului
pacientului şi depistează sunetele
organelor interne. Acest sunet se
îndreaptă spre canalul auditiv al
specialistului.
Tip clasic Pacient pediatric, adult
Furtunuri  Fabricat din cauciuc,
rezistent la uleiurile pielii
Capsula Fabricata din otel
inoxidabil
Calibrare manuală manuală
*Certificat CE, ISO 13845 sau alte
documente care să confirme
calitatea dispozitivului medical cu
anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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99 Set integral dril electric, neurochirurgical
cranial si spinal
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată99.1 Set integral dril electric, neurochirurgical
cranial si spinal

Set sistem motorizat pentru
neurochirurgie
Cod  1092
Descriere  Sistem motorizat destinat
intervențiilor neurochirurgicale,
craniale și spinale
Parametru  Specificaţie
Tip pacient  adult, pediatric
Unitatea de bază Sistem de
alimentare 220V, 50 Hz
  Cablu de alimentare (Schuko ->
C13) ≥2 m.
 Sistem de afișare tactil da
  color da
  ≥6 inch
 Conexiune pentru motor de înaltă
viteză minim 2 conexiuni
  Utilizarea concomitentă a două
motoare da
 Sistem de irigare Pompa
peristaltică integrată în unitatea de
bază
  Set tuburi din silicon pentru
irigare, autoclavabile ≥10
 Funcții presetate Neurochirurgie :
craniotomie da
  Perforare da
  ORL, sistem shaver pentru
sinusuri paranazale da
 Comutator de picor pedală dublă
da
Micro-motor de viteză mare Viteză
minim 1000 rpm
  maxim 60000 rpm
  Posibilitata ajustării rotațiilor pînă
la 100000 rpm în dependență de
accesoriul selectat
 Cablu de conexiune minim - 2m,
autoclavabil da
 Sistem auto-răcire da
 Sterilizare Autoclavare 134 ᵒC da
Accesorii pentu craniotomie Piesă
de mînă Perforator cu conector tip
Hudson ≤ 1200 rpm
  Craniotom, inclusiv protector
Dura mediu + sfredel ≤60000 rpm
  Piesă de mare viteză, extra scurtă,
dreaptă ≤60000 rpm
  Piesă de mare viteză, scurtă,
dreaptă ≤60000 rpm
  Piesă de mare viteză, scurtă,
unghiulară ≤100000 rpm
  Piesă de mare viteză, medie,
unghiulară ≤100000 rpm
  Piesă de mare viteză, extra scurtă,
unghiulară ≤60000 rpm
  Piesă de mare viteză, scurtă,
unghiulară ≤60000 rpm
Accesorii pentu chirurgie spinală
generală Piesă de mînă Piesă de
mare viteză, extra lungă, maleabilă,
subțire, unghiulară ≤60000 rpm
  Piesă de mare viteză, lungă,
maleabilă, subțire, unghiulară
≤60000 rpm
  Piesă de mare viteză, lungă,
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1.00Bucată99.1 Set integral dril electric, neurochirurgical
cranial si spinal

unghiulară ≤60000 rpm
  Piesă de mare viteză, lungă,
unghiulară ≤100000 rpm
"Sfredel pentru accesorii
craniotomie
60000 rpm" extra scurt 2 mm,
sterile a cîte 5buc. în pachet Sfredel
standard
   Sfredel de diamant
  5 mm, sterile a cîte 5buc. în pachet
Sfredel standard
   Sfredel de diamant
  7 mm, sterile a cîte 5buc. în pachet
Sfredel standard
   Sfredel de diamant
 scurt 2 mm, sterile a cîte 5buc. în
pachet Sfredel standard
   Sfredel de diamant
  5 mm, sterile a cîte 5buc. în pachet
Sfredel standard
   Sfredel de diamant
  7 mm, sterile a cîte 5buc. în pachet
Sfredel standard
   Sfredel de diamant
 lung 2 mm, sterile a cîte 5buc. în
pachet Sfredel standard
   Sfredel de diamant
  5 mm, sterile a cîte 5buc. în pachet
Sfredel standard
   Sfredel de diamant
  7 mm, sterile a cîte 5buc. în pachet
Sfredel standard
   Sfredel de diamant
 extra lung, maleabil 2 mm, sterile a
cîte 5buc. în pachet Sfredel de
diamant
   Sfredel de diamant, aspru
  4 mm, sterile a cîte 5buc. în pachet
Sfredel de diamant
   Sfredel de diamant, aspru
"Sfredel pentru accesorii
craniotomie
100000 rpm" scurt 2 mm, sterile a
cîte 5buc. în pachet Sfredel
standard
   Sfredel de diamant
  1.8 mm, sterile a cîte 5buc. în
pachet Sfredel neuro-chirurgical,
canulat
  5 mm, sterile a cîte 5buc. în pachet
Sfredel standard
   Sfredel de diamant
  3 mm, sterile a cîte 5buc. în pachet
Sfredel neuro-chirurgical, canulat
  7 mm, sterile a cîte 5buc. în pachet
Sfredel standard
   Sfredel de diamant
 mediu 2 mm, sterile a cîte 5buc. în
pachet Sfredel standard
   Sfredel de diamant
  1.8 mm, sterile a cîte 5buc. în
pachet Sfredel neuro-chirurgical,
canulat
  5 mm, sterile a cîte 5buc. în pachet
Sfredel standard
   Sfredel de diamant
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1.00Bucată99.1 Set integral dril electric, neurochirurgical
cranial si spinal

  3 mm, sterile a cîte 5buc. în pachet
Sfredel neuro-chirurgical, canulat
  7 mm, sterile a cîte 5buc. în pachet
Sfredel standard
   Sfredel de diamant
 lung 2 mm, sterile a cîte 5buc. în
pachet Sfredel standard
   Sfredel de diamant
  1.8 mm, sterile a cîte 5buc. în
pachet Sfredel neuro-chirurgical,
canulat
  5 mm, sterile a cîte 5buc. în pachet
Sfredel standard
   Sfredel de diamant
  3 mm, sterile a cîte 5buc. în pachet
Sfredel neuro-chirurgical, canulat
  7 mm, sterile a cîte 5buc. în pachet
Sfredel standard
   Sfredel de diamant
Shaver de mînă Viteză Pînă la
10000 rpm p/u lame shaver da
  Pînă la 12000 rpm p/u sinus
shaver da
 Canal direct de aspirare  da
 Canal de irigare integrat  da
 Cuplare rapidă pentru fixarea
lamelelor  da
 Mîner ergonomic detașabil  da
 Complet imersibil, cu posibilitate
de a fi curățit în mașină de spălat
da
 Accesorii Sfredel de aspirație cu
sistem de irigare integrat, drept,
sterilizabil, cap cilindric taietor cu
protecție laterală și distală, Ø
3.5mm, lungime 30 cm
  Shaver lamă de aspirare cu
sistema de irigare integrată p/u
piesa de mînă, drept, sterilizabil, cu
margine de tăiere dublu zimțată, Ø
4mm, lungime 12 cm
  Shaver lamă de aspirare cu
sistema de irigare integrată p/u
piesa de mînă, drept, sterilizabil, cu
margine de tăiere zimțată, Ø 4mm,
lungime 12 cm
  Shaver lamă de aspirare cu
sistema de irigare integrată p/u
piesa de mînă, curbat 65ᵒ,
sterilizabil, margine de tăiere
zimțată din față, Ø 4mm, lungime
12 cm
  Shaver lamă de aspirare cu
sistema de irigare integrată p/u
piesa de mînă, curbat 65ᵒ,
sterilizabil, margine de tăiere
zimțată din spate, Ø 4mm, lungime
12 cm
Produse pentru mentenanță
Adaptor pentru curățarea
accesoriilor de mînă 1 Buc.
  Spray universal pentru
reprocesarea accesoriilor, butelie
500 ml. 6 Buc.
  Spray pentru reprocesarea
sfredelilor piesei de mînă, butelie
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1.00Bucată99.1 Set integral dril electric, neurochirurgical
cranial si spinal

500 ml. 1 Buc.
  Ulei pentru instrumente, butelie
500 ml. 1 Buc.
  Pipetă pentru utilizarea uleiului 1
Buc.
  Lubrifiant pentru valve, butelie
500 ml. 1 Buc.
  Perie pentru curățarea suprafețelor
taioase 5 Buc.
Troleu pentru spalare, sterilizare și
depozitare a acesoriilor, inclusiv
coș/tavă pentru accesorii mici: nu
mai puțin de 6 piese, cablu, micro-
motor, piese/ accesorii mici   1 Buc.
Termen de garanție  24 luni +
mentenanță
Manual de utilizare  În limba de stat
Manual de service  În limba engleză
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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100 Sistem de încălzire a pacientului
12.00Bucată100.1 Sistem de încălzire a pacientului Sistem incalzire pacient

Cod 1093
Descriere Sistem actionat  electric
compus   din unitatea de bază și
element de încălzire din cauciuc.
Parametrul  Specificația
Temperatura domeniul de lucru ≤39
C
 setarea temperaturii da
 Afișarea temperaturii curente &
setate da
 mentinerea temperaturii setate da
Alarm control alimentare da
 conectare patura/saltea da
 deviere temperatura joasa/ridicata
<1,5 C da
 alarma temperatura ridicata da
Zgomote   lipsa
Sterilizare element de încălzire
Autoclavare 134 ᵒC
Alimentare Cablu de alimentare
(Schuko -> C13) ≥2 m.
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

12.00Bucată100.1 Sistem de încălzire a pacientului  Tensiunea de lucru 220 V, 50 Hz.
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

101 Utilaj pentru incalzirea pacientilor
2.00Bucată101.1 Utilaj pentru incalzirea pacientilor Sistem de încălzire a pacientului –

tip tun de aer cald
COD   1106
Descriere  Sistem de încălzire a
pacientului pentru prevenirea
hipotermiei tip (tun de aer cald,
încălzire prin convecție)
Sistem mobil, instalat pe o
platformă mobilă cu roți. min 4 roți
Sistemul de încălzire a pacientului
va dispune de o unitate centrală de
generare a fluxului de aer cald. da
Sistemul de încălzire a aerului va
genera un flux de aer  min
1,5m3/min
Unitatea centrală de generare a
fluxului de aer cald va dispune de
un sistem cu HEPA filtru pentru
filtrarea aerului. da
Durata de viață a filtrului  min 2000
ore
Sistemul de încălzire va fi dotat cu
un contor pentru monitorizarea
orelor de lucru. da
Sistemul de încălzire va fi dotat cu
un furtun gonflabil, destinat pentru
a livra fluxul de aer încălzit spre
pacient. da
Furtunul gonflabil pentru livrarea
fluxului de aer cald la pacient va fi
conectat etanș la unitatea centrală
de generare a fluxului de aer cald.
da
Capătul distal al furtunului
gonflabil va fi dotat cu o duză cu
posibilitatea de conectare etanșă la
husa de încălzire a pacientului. da
Sistemul de încălzire a pacientului
va fi dotat cu: da
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

2.00Bucată101.1 Utilaj pentru incalzirea pacientilor 1. Husă pentru întreg corpul
 dimensiuni :
   min 1 unitate
min 100x200 cm

2. Husă pentru încălzirea a ½
superioare a corpului,
 dimensiuni
min 1 unitate
min 200x70 cm.
Toate husele va fi posibil să fie
conectate etanș la duza furtunului
gonflabil al sistemului de încălzire
a pacientului. da
Intervalul de reglare a temperaturii
min  32 -420C
Reglajul temperaturii să fie în trepte
min  4 trepte
Alarmă vizuală și sonoră de
supraîncălzire da
Limitator automat al timpului de
funcționare pentru temperatura
maximă de operare  max 50 min
Priză de conectare la rețeaua
electrică Tip F da
Permite conectarea la rețeua
electrică din Republica Moldova (
220-240 VAC, 50/60 Hz) da
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

102 Saltea anti-escare
8.00Bucată102.1 Saltea anti-escare Saltea contra escarelor

Cod 1091
Descriere Salteaua antiescare
previne aparitia escarelor, daca
pacientul are deja escare salteaua
antiescare va ajuta la vindecarea
acestuia impreuna cu tratamentul
medicamentos si dieta de viata
prescrisa de medic
Parametrul  Specificația
Saltea dimensiuni 200x90x7 cm,
dimensiuni dupa umflare
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

8.00Bucată102.1 Saltea anti-escare  material PVC (EN71) cu grosimea
de > 0,30 mm, rezistent la efort
 parti negonflabile la capete pentru
fixare sub salteaua patului da
 >130 de celule pneumatice tip
fagure, in doua grupe A si B  0.1
ml/hr from 0.1 - 10 m/hr, 1 ml/hr
from 10 - 600 ml/h
 greutate saltea  <2 kg
Caracteristici compresor salte
antiescare compresorul pompei
etansat în carcasa de aluminiu da
 nivel de zgomot redus  <20 dB
 debitul de aer  7-8 litri/minut
 presiunea reglabila la ieșirea
pompei da
 iclul umflat/dezumflat  <12 minute
Greutate  <1,8 kg
Alimentarea electrică Rețea
electrică 220 V, 50 Hz da
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

103 Electrocoagulator
1.00Bucată103.1 Electrocoagulator Electrocoagulator

COD  1112
Descriere: dispozitiv destinat pentru
tăierea și coagularea țesuturilor
biologice în procesul actului
chirurgical care utilizează curenți
electrici de frecvență înaltă
Caracteristică generală
Carcasă Anticorozivă
Carcasă Rezistentă la dezinfectanţi
si raze UVC
Canale de ieşire Monopolar şi
bipolar separate
Canale de ieşire Electrod neutru
Conector pentru pedală de picior
Da
Sistem de autotestare la start Da
Indicatoare Sonore şi vizuale
Alarmă Da
Indicator putere de ieşire Da
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1.00Bucată103.1 Electrocoagulator Butoane selectare energie Da -
Selectarea energiei prin
incrementare Da
Caracteristici tehnice
Frecvenţa de lucru > 300 kHz
Putere de tăiere, monopolar > 250
W
Putere de coagulare, monopolar >
100 W
Putere de coagulare, bipolar > 100
W
Regimuri de tăiere Minim 4 incluse
Tensiune de alimementare 220 V,
50 Hz
Cablu de alimentare Tio Schuko
Accesorii
Mîner pentru electrod activ
monopolar, reutilizabil Cu butoane
tăiere şi coagulare
Mînere pentru electrozi activi
reutilizabile 3 buc
Electrod activ tip buclă reutilizabil,
lungime 13 cm, lăţime buclă 15 mm
3 buc
Electrod activ tip buclă reutilizabil,
lungime 13 cm, lăţime buclă 20 mm
3 buc
Electrod activ tip lamă, reutilizabil,
15 cm 3 buc
Electrod activ tip lamă, reutilizabil,
7 cm 3 buc
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

104 Instrument chirurgical pentru sutura
mecanica 30 mm, reutilizabil

2.00Bucată104.1 Instrument chirurgical pentru sutura mecanica
30 mm, reutilizabil

Denumire Instrument chirurgical
pentru  sutura mecanica  30mm
COD  1126
Descriere Dispozitiv conceput
pentru aplicarea suturilor mecanice
la rezectia stomacului, plamanului,
intestinului gros si a altor organe
Parametrul  Specificația
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2.00Bucată104.1 Instrument chirurgical pentru sutura mecanica
30 mm, reutilizabil

Tip reutilizabil da
Carcasa fabricat din inox da
Lungimea cusăturii 30 mm da
Tip cusătură Liniara, rînd dublu da
Mărimea scoabe Latime 4,0 х
înălțime 4,5-4,8 mm da
Material de fabricare a scoabelor
Titan da
Casete cu scoabe 200 casete da
*Certificat CE, ISO 13845 sau alte
documente care să confirme
calitatea dispozitivului medical cu
anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului. .
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

105 Instrument chirurgical pentru sutura
mecanica 60 mm, reutilizabil

2.00Bucată105.1 Instrument chirurgical pentru sutura mecanica
60 mm, reutilizabil

Denumire Instrument chirurgical
pentru  sutura mecanica  60mm
COD 1127
Descriere Dispozitiv conceput
pentru aplicarea suturilor mecanice
la rezectia stomacului, plamanului,
intestinului gros si a altor organe
Parametrul  Specificația
Tip reutilizabil da
Carcasa fabricat din inox da
Lungimea cusăturii 60 mm da
Tip cusătură Liniara, rînd dublu da
Mărimea scoabe Latime 4,0 х
înălțime 4,5-4,8 mm da
Material de fabricare a scoabelor
Titan da
Casete cu scoabe 200 casete da
*Certificat CE, ISO 13845 sau alte
documente care să confirme
calitatea dispozitivului medical cu
anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
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2.00Bucată105.1 Instrument chirurgical pentru sutura mecanica
60 mm, reutilizabil

format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

106 Instrument chirurgical pentru sutura
mecanica circulara , reutilizabil

1.00Bucată106.1 Instrument chirurgical pentru sutura mecanica
circulara , reutilizabil

Denumire Instrument chirurgical
pentru sutura mecanica circulara
COD 1128
Descriere Dispozitiv conceput
pentru aplicarea suturilor mecanice
la rezectia intestinului  și a altor
tesuturi.
Parametrul  Specificația
Tip reutilizabil da
Carcasa fabricat din inox da
Diametre de cusatura de la 25 la 32
mm da
Tip cusătură Circulara ,  rînd dublu
da
Mărimea scoabe Latime 4,0 х
înălțime 4,5-5,8 mm da
Material de fabricare a scoabelor
Titan da
Casete cu scoabe Diametrul 25-27
mm 125 casete
 Diametrul 27-29 mm 100 casete
 Diametrul 29-32 mm 25 casete
*Certificat CE, ISO 13845 sau alte
documente care să confirme
calitatea dispozitivului medical cu
anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

107 Lazer Litrotriptor
1.00Bucată107.1 Lazer Litrotriptor Litotriptor laser

Cod 1152
Descriere Dispozitiv destinat
intervențiilor chirurgicale urologice
prin metoda litrotriptor laser. Pentru
a fragmenta pietre de diferite
dimensiuni și duritate în toate
zonele ale tractului urinar. Rolul
secundar va fi pentru excizia sau
coagulare a tesuturilor / tumorii moi
cu leziuni minime la tesutul din jur.
Parametrul Specificația
Domeniul de utilizare a
dispozitivului Intervenții
chirurgicale urologice prin
litotriptor laser
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1.00Bucată107.1 Lazer Litrotriptor Rază ghidare: 532nm (verde)
 intensitate < 2 mW
 intensitate reglabilă, min. 4 nivele
 regim de lucru continuu și pulsativ
Lungime de undă:  2.1 μm
Tip:  Laser cu diod semi-conductor,
cu sistem de racire
Putere maximă:  ≥ 30 W
Conectare / deconectare dispozitiv
prin intermediul unei chei
Moduri de tratament:  laser pulsat
 puls unic
 puls continuu, repetat
 posibilitatea de schimbare a
energiei
 posibilitatea de schimbare ratei
 posibilitatea de schimbare a duratei
impulsului
Presetări regimuri de lucru
prestabilite, ≥ 4 programe
 posibilitatea de salvare a setărilor
proprii, ≥ 3 setări de tratament
Puls, repetiţie ≥ 3 - 20 Hz
 "incrementarea în pași ≈ 3, 5, 8, 10,
12, 15, 20Hz
 sau pași mai mici"
Energia impulsului ≥ 200 - 3500 mJ
Durata impulsului ≥ 150–500 μs
Monitorizarea datelor pe ecran tip
touchscreen
 diametru ecran ≥ 6 inch
 meniu intuitiv și ușor de utilizat
 monitorizarea diametrului fibrei
optice conectate
 vizualizarea indicatorilor pentru
rata, energie, durata impulsului
Dispozitiv de tip portabil pe suport
cu rotile dotat cu frînă, min. 4 roți
 mîner de transportare
 suport cu braț flexibil pentru fibră
optică
Soft specializat depistarea automată
a diferitor tipuri de fibră optică
conectată
Tipuri de litotripsie care poate fi
efectuate cu acest tip de dispozitiv
posibilitatea de efectuare a tuturor
tipurilor de litotripsie Urologice
existente la ziua de astăzi
(prezentarea tuturor regimurilor
oferite)
Dispozitivul să fie compatibil cu
toate accesoriile pentru urologie de
la diferiți producători compatibil cu
toate Cistoscop urologic, nefroscop,
ureteroscoap semi-rigide și flexibile
ureterorenoscop
Alarme acustică
 vizuală sub formă de mesaj, cod de
eroare afișată pe ecran
 indicator LED
 posibilitatea de reglare volum
Compatibilitate fibră:  să fie
compatibilă cu toate
ureteroscoapele flexibile, righide
 fibră de unică utilizare și
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1.00Bucată107.1 Lazer Litrotriptor reutilizabilă
 mărimea fibrelor folosite de la 200
pînă la 1000 μm
Port fibră (apertură proximală
lazer):  compatibil cu conectorul
SMA
Sistem de răcire integrat circuit
inchis cu apa / aer
 posibilitatea de operare cu
dispozitivul la temperaturi ≥ 10 - 27
a aerului din sală
Măsuri de protecție și siguranță
buton de oprire de ughență
 alarmă în caz de defect al fibrei
optice
 indicator vizual atunci cînd laserul
este activ
 fibra optică să dispună de protecție
care să asigure posibila defectare în
timpul îndoirei
 semne securitate laser
 securitate laser min. clasa 4
Accesorii
Ochelari de protecție ≥ 2 buc
 dotat cu protecție împotriva
laserului 2.1 μm și densitatea optică
≥ OD5+
 reutilizabili
Filtru de protecție pentru
endoscoape, 900-2200 nm ≥ 1 buc
Fibra optica tipuri reutilizabila ≈
400 μm, ≥ 4 buc
 ≈ 600 μm, ≥ 4 buc
Pedală de comandă da, ≥ 1 butoane
Casoletă pentru sterilizare /
autoclavarea fibrei optice da, ≥ 1
buc
Soluție de răcire (dacă este cazul)
pentru buna funcționare pentru
perioada de 1 ani
Lama de diamant pentru tăierea
fibrelor optice ≥ 1 buc
Clești pentru îndepărtarea izolației
din cablu de 400 microni ≥ 1 buc
Clești pentru îndepărtarea izolației
din cablu de 600 microni ≥ 1 buc
Husă pentru depozitarea
dispozitivului da
Alimentare  220 V, 50 Hz
Cerinte fata de furnizor
Garanție ≥ 2 ani
Training utilizatori ≥ 2 zile, 5
persoane
Training ingineri ≥ 2 persoane
Manual utilizare în limba de stat
sau rusă ≥ 2 buc
Manual service / mentenanță cu
toate parolele de aces conform
Legei cu privire la dispozitivele
medicale Nr. 102 din 09.06.2017 da
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
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1.00Bucată107.1 Lazer Litrotriptor funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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108 Rezectoscop
1.00Bucată108.1 Rezectoscop Parametru Cerința COD  1047

Denumire Rezectoscop
Descriere Instrument format dintr-
un tub fenestrat și electrod activ,
utilizat în electrochirurgia din
cavitățile naturale
Locul amplasării Bloc operații
obstetricale și ginecologice
Descriere generală
Domeniul de aplicare Ginecologic
Rezectoscop autoclavabil Da
Compatibil cu sistem de irigare și
aspirare Richard Wolf  Fluid
Control Lap 2216
Telescop
Compatibil cu sistem video Richard
Wolf Endocam Logic HD
Diametrul telescopului necesar 4
mm
Unghiul de vizualizare 30°
Lungimea de lucru a telescopului
300 mm
Cablu fibră optică
Compatibil cu sursă de lumină
Richard Wolf  Endolight Highlight
X300
Lungime  Minimum 2,3 m
Adaptor pentru telescop Dacă este
necesar, pentru telescopul specificat
Teacă externă
Teacă externă Circulară
Rotabila Da
Capăt distal Drept
Tip irigare Continuă
Tip conectare Snap-on
Diametru Compatibil cu telescopul
specificat
Teacă internă
Teacă internă Circulară
Rotabila Da
Capăt distal Oblic
Tip irigare Continuă
Tip conectare Snap-on
Diametru Compatibil cu telescopul
specificat
Obturator
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1.00Bucată108.1 Rezectoscop Obturator Circular
Capăt distal Rotungit
Element de lucru
Compatibil cu dispozitiv de
electrochirurgie Bowa ARC 250
Tipul elementului de lucru Închis și
activ
Cu protecție pentru mîini Da
Tip cablu de interconectare pentru
electrodul activ Monopolar,
reutilizabil
Lungime cablu de interconectare
Minimum 3 m
Diametru intern Compatibil cu
telescopul specificat
Electrozi activi
Tip electrozi Reutilizabili
Tip de electrozi  Pentru teaca
rezectoscopului
Mediul de lucru În irigare continuă
și intermitentă
Consumabile și accesorii
Cablu pentru interconectare a
electrodului activ 1 Bucată
Electrod activ  pentru tăiere tip
buclă de 0,35 mm 1 Bucată
Electrod activ tip buclă cu profil lat
1 Bucată
Electrod activ pentru coagulare tip
roller 1 Bucată
Electrod tip cuțit  1 Bucată
Circuit pentru irigare cu cip cu
conector prin răsucire pentru minim
20 utilizări 5 Bucăți
Circuit pentru aspirare cu conector
prin răsucire 1 Bucată
Filtru antibacterial hidrofobic 10
Bucăți
Standarde și certificate de
conformitate
Standard ISO 9001, ISO 13485
Certificate CE certificat european
Logistică
Transportare la locul solicitat Da
Instalare  Da
Cerințe față de producător și
furnizor
Garanție Minimum 2 ani
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată108.1 Rezectoscop ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

109 Masa pentru proceduri
4.00Bucată109.1 Masa pentru proceduri Masa pentru proceduri

Cod 1153
Parametrul Specificația
Descriere Masa pentru proceduri
Lațime:  60 - 65 cm
Inalțime: 90 - 95 cm
Adincime:  40 - 45 cm
"Sa fie formata din doua
polite separate" da
Carcasa Otel inoxidabil sau metal
vopsit sau alte materiale rezistente
Suprafata rezistenta la solutii de
dezinfectare da
*Certificat CE, ISO 13845 sau alte
documente care să confirme
calitatea dispozitivului medical cu
anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

110 Perimetru electronic pentru masurarea
cimpului de vedere

3.00Bucată110.1 Perimetru electronic pentru masurarea
cimpului de vedere

Perimetru electronic pentru
măsurarea cîmpului de vedere

Parametri solicitati Perimetru
electronic pentru măsurarea
cîmpului de vedere
COD 1022
Diametrul arcului  600 mm
Distanța de la ochi pînă la punctul
de fixare  300mm
Rotirea arcului în jurul axei
orizontale  3600
Limitele cercetării cîmpului de
vedere  ± 800
Diviziunea scării arcului  100
Diviziunea scării discului  100
Limitele erorii absolute  ±30
Masa maximă  2 kg
Alimentare – 220 V
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată110.1 Perimetru electronic pentru masurarea
cimpului de vedere

prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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111 Colposcop cu sistem video incorporat
2.00Bucată111.1 Colposcop cu sistem video incorporat Colposcop cu sistem video

încorporat

Denumire Colposcop cu sistem
video încorporat
COD 1026
Descriere Sistem optic special care
permite efectuarea diagnosticului și
tratamentului patologiilor de vagin
sau col uterin și permite captarea de
imagini cu o cameră video
încorporată.
Parametru Cerință
Caracteristică generală
Tip suprafață Anticorozivă
Amplasare  Pe suport cu roți
Număr de roți Minim 4
Frîne Minim 2 roți
Înălțime reglabilă Da
Tip brațe Articulate
Tip brațe Autobalansate și
autocompensate
Axe de libertate Minim 4 axe
Mîner pentru înclinarea tubului
binocular  Da
Înclinare necesară 45°
Sistem optic
Tip ocular Binocular
Distanță interpupilară Ajustabilă
Amplificare ocular Minim 10x
Tip oculare Cu ajustare dioptrică
Compensare ametropie De la +5 la -
5
Magnificare totală În trepte sau
continuu, minim 5 trepte
Limita superioară de magnificare la
distanța focală de 300 mm
Minimum 18x
Tip lentile  Acromatice
Distanța focală  ≥ 300 mm
Buton rotativ de ajustare fină a
focusării Da
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată111.1 Colposcop cu sistem video incorporat Sursa de lumină
Iluminare Halogen sau LED
Filtru verde Da
Intensitatea luminii Reglabilă,
continuă
Sistem video
Camera digitală Da
Calitate imagine furnizată Minim
HD
Adaptor pentru instalarea camerei
Da
Tip focusare Automat
Porturi ale camerei pentru
furnizarea imaginii  HDMI, USB
sau coaxial
Posibilitate de conectare la
calculator Da
Posibilitate de conectare la monitor
separat  Da
Bloc de alimentare a camerei video
Da
Monitor de vizualizare a imaginilor
Stativ special pentru monitor Da
Calitate imaginei vizualizate Minim
HD
Diagonală monitor Minim 19 inch
Tip cabluri de alimentare Schuko
Tensiune de alimentare a stațiilor
220 V, 50 Hz
Calculator pentru stocarea și
vizualizarea imaginilor
Tip calculator Staționar
Calculator Compatibil cu
colposcopul și sistemul video
Parametri Conform cerințelor
minime de la producătorul
colposcopului
Sistem de operare  Windows,
Licențiat
Antivirus Licențiat
Ecran Diagonală minimă 21,5 inch
Limba sistemului de operare Limba
română
Limbă tastatură Engleză și rusă
Memoria Minim 500 GB
Soft specializat de stocare a
imaginilor
Compatibil cu sistemul colposcopic
Da
Posibilități de operare Stocare,
vizualizare, prelucrare.
Înregistrare date despre pacienți ID,
virsta
Licență Nelmitat
Posibilitate de manipulare a
imaginilor Posibilitate de export în
diferite formate: jpg, bmp
Posibilitate de generare a raportului
Accesorii
Cablu HDMI Da, ≥ 4 m
Bec halogen sau LED pentru sursa
de lumină 1 buc
Husă de protecție, reutilizabilă 1
buc
Set șervețele umede, fără detergent,
fără miros, fără alcool pentru
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată111.1 Colposcop cu sistem video incorporat curățirea lentilelor, 1 set- min 40-50
buc/set 50 seturi
Set șervețele uscate pentru curățirea
lentilelor
Prelungitor de protecție Lungime
minimă 3 m, minim 5 prize, curent
minim 10 A
Cerință față de producător și
furnizor
Certificat  Certificat CE
Standarte ISO 9001, ISO 13485
Garanție cu lucrări de mentenanță
periodică Minim 5 ani
Logistică
Manuale de utilizare Da, în limba
română sau rusă
Manual de service Da, engleză
Transportare la locul necesar Da
Instalare Da
Testare Da
Training pentru utilizatori  Da,
pregătire de lucru, mod de utilizare
a dispozitivului, mod de utilizare a
softului, întreținerea zilnică
Training pentru personal tehnic
Ajustarea, calibrarea, înlăturarea
defecțiunilor minore, parole de
acces

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

33100000-1

112 Sistem videoendoscopic pentru
videobronhoscopie

1.00Bucată112.1 Sistem videoendoscopic pentru
videobronhoscopie

Sistem videoendoscopic pentru
videobronhoscopie
Videoprocesor Cod  1062
 Descriere  Sistem endoscopic
video digital pentru examenul
arborelui bronhial

 Parametrul       Specificația
 Videoprocesor unitate separată
Intrări cameră    ≥ 1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată112.1 Sistem videoendoscopic pentru
videobronhoscopie

   Contoale/ caracteristici  Ajustare
nuanță  da
     Iluminare  auto
     Balans de alb  auto
     Acuitate  da
     Videocompensare  da
     Alte controale  zoom
   Ieșiri  RGB  1
     Y/C  ≥ 1
     Digital
(DVI,SDI,HD-SDI)  da

   Detecție imagini    cu ajutorul
funcției de port procesare,
cromoendoscopie virtuală sau cu
spectru îngust de lumină

   Tip    separat
 Sursa de lumină unitate separată
Tip    separată
   Tip lampă    xenon

 Periferice disponibile  Display
medical HD    ≥ 19 inci
   VCR    da
   Imprimantă Vidio    da
   Recorder disc Video    da
   Captura digitală    da
   Suport pe rotile    da
 Sistem de furnizare a aerului/apei
minimum 3 regimuri de lucru

      volumul vasului pentru apă
minim 250ml

 Sistem de aspirație  Tip   separat de
procesor
   Volumul rezervorului   1,4 - 1,8
litri
   Vid   da
   Dirigarea nivelului de aspirație
în trepte
 Accesorii:  Sursa de lumină   1
unit.
   Pompă   inclusă
      0,3-0,6 Pa
   Tester automat   1 unit.
   Aspirator endoscopic   ≥ 0,85 bar
   Vas de rezervă pentru aspirator
≥ 1,5l, 1 unit.

   Filtru pentru aspirator   5 unit.

   Troliu   1 unit.
   Polițe pentru troliu reglabile la
înălțime sau fixe   4 unit.

   Forceps de biopsiere   4 unit.

   Perie curățare canal biopsiere   2
unit.
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măsura

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

1.00Bucată112.1 Sistem videoendoscopic pentru
videobronhoscopie Videobronhoscop Tip      HD

 Tubul de inserție  Lungimea    ≥
600 mm
   Diametrul exterior    ˂ 5 mm
   Gradația    5-100 mm
 Canalul de lucru  Diametrul     2,8
mm

 Optica  Unghiul cîmpului de
vedere    120 grade
   Adîncimea cîmpului de vedere
3 - 100 mm
 Deflecția  Sus/jos    180/130 grade
 Capul distal  Diametrul exterior
˂ 5 mm
 Metode de sterelizare      sterelizare
automată
Anul de producere        2017-2018
Termen de garanție       minim 24
de luni
Timp maxim de intervenție
postgaranție       24 ore
Certificat de la producător       CE
Trainingul personalului medical și
tehnic       Da
Livrarea utilajului (Franco
destinație vămuit)       DDP
Incomterms 2013
Instalarea și punerea în funcțiune la
sediul beneficiarului de către
reprezentantul autorizat al
producătorului       Da
    *Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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113 Sistem videoendoscopic pentru
videocolonoscopie

1.00Bucată113.1 Sistem videoendoscopic pentru
videocolonoscopie

Sistem videoendoscopic pentru
videocolonoscopie
Descriere  Sistem endoscopic video
pentru examinarea și tratarea
afecțiunilor colonului ( intenstinului
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată113.1 Sistem videoendoscopic pentru
videocolonoscopie

gros)

Cod  1063
Parametrul       Specificația
Vidioprocesor unitate separată
Intrări cameră    ≥ 1
  Controale /caracteristici  Ajustare
nuanță  da
    Iluminare  auto
    Balans de alb  auto
    Acuitate  da
    Videocompensare  da
    Alte contoale  zoom
  Ieșiri  RGB  1
    Y/C  ≥ 1
    Digital (DVI, SDI,HD-SDI)  da

  Detecție imagini    cu ajutorul
funcției de port procesare, cromo-
endoscopie virtuală sau cu spectru
îngust de lumină

  Tip    separat

Sursa de lumină unitate separată
Tip    separat

  Tip lampă    xenon

  Timp de viață lampă    ≥ 500h
  Putere lampă    ≥ 250W
  Putere lampă de rezervă    ≥ 150W
  Contor lampă    da
  Mod standby    da
  Lampă de rezervă    da
Periferice disponibile  Display
medical    ≥ 19 inci
  VCR    da
  Imprimantă Video    da
  Recorder disc Video    da
  Captura digitală    da
  Suport pe rotile    da
Sistem de furnizare a aerului/apei
minim 3 regimuri de lucru

      volumul vasului pentru apă
minim 250 ml

Sistem de aspirație  Tip    separat de
procesor
  Volumul rezervorului    1,4 - 1,8
litri
  Vid    da
  Dirijarea nivelului de aspirație    în
trepte
Accesori:    Sursa de lumină  1 unit.
    Pompă  inclusă
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată113.1 Sistem videoendoscopic pentru
videocolonoscopie

    Lampă halogen de rezervă  0,3 -
0,6 Pa
    Tester automat  1 unit.
    Aspirator endoscopic  ≥ 0,85 bar
    Vas de rezervă pentru aspirator
≥ 1,5l, 1 unit.
    Fitru pentru aspirator  5 unit.
    Forceps biopserie  4 unit.

    Monitor  1 unit.
    Troliu  1 unit.
    Polițe pentru troliu reglabile la
înălțime  4 unit.

    Perie curățare canal biopsiere  2
unit.

Videocolonoscop  Tip  Video  HD
  Tubul de inserție  Lungimea totală
≥ 1990 mm.
    Lungimea de lucru  ≥ 1680 mm.
    Diametru exterior  ≤12,8 mm
  Canalul de lucru  Diametrul  2,8
mm

  Optica  Unghiul cîmpului de
vedere  >140

    Înclinarea cîmpului vizualizat  0
grade

    Adîncimea cîmpului vizualizat
3-100mm

  Rata de deflecție  Sus/jos  180
grade
    Stînga/dreapta  160 grade
  Imersibil    da
  Metode de sterelizare    sterilizare
automată
Anul de producere       2017-2018
Termen de garanție      minim 24 de
luni
Timp maxim de intervenție
postgaranție      24 ore
Certificat de la producător      CE
Trainingul personalului medical și
tehnic      Da
Livrarea utilajului (Franco
destinație vămuit)      DDP
Incomterms 2013

Instalarea și punerea în funcțiune la
sediul beneficiarului de către
reprezentantul autorizat al
producătorului      Da

Notă: cu referire la unele piese care
nu sunt incluse în specificația
tehnică prezentată dar sunt incluse
în specificația cu codurle generice.

a) Piesa bucală este un accesoriu
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată113.1 Sistem videoendoscopic pentru
videocolonoscopie

care este întrodus în gura
pacientului pentru a fi protejat
endoscopul. Colonoscopu este
întrodus în intenstin prin orificiul
anal care nu are dantură.

b) Camera video cu adaptor pentru
endoscop s-a folosit în primii ani de
”digitalizare” a imaginei
endoscopice și era ajustată la
fibroendoscoape.
Videoendoscoapele moderne au
camera încorporată în porțiunea
distală a endoscopului, fapt ce
reprezintă însăși esența
videoendoscopiei.

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

1.00Bucată114.1 Ureterorenoscop flexibil cu litotriptor de
contact Laser Holmium

Ureterorenoscop flexibil cu
litotriptor de contact Laser
Holmium
Cod  1094
Descriere  Dedicat litotripsiei
calculelor tractului urinar de diverse
dimensiuni si duritate. Excizia si
coagularea tesuturilor moi si
tumorilor tractului urinar.
Parametru  Specificaţie
Unitatea de bază Sistem de
alimentare 220V, 50 Hz
  Cablu de alimentare (Schuko ->
C13)
 Laser Tip laser Pulsed Holmium
  Energia pulsativă 0.5 - 3.5 Joule
  Lungimea de undă a laserului
minim 2100 nm
  Pouterea maximă minim 30 Wați
  Tipuri de undă pulsativa lungă (=
700 microsecunde)
   scurta(= 350 microsecunde)
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată114.1 Ureterorenoscop flexibil cu litotriptor de
contact Laser Holmium

  Undele pulsative lungi cu lungime
descrescândă ce împedică migrarea
calculului și mareste efectul
coagulatiei pe țesuturi.
 Proprietăți Dispozitivul trebuie să
aibă o durată variabilă a impulsului
și o rată de repetare
  Dispozitivul trebuie să aibă un
fascicul reglabil de direcționare
  Dispozitivul trebuie să aibă un
panou de control ușor de utilizat
pentru ajustarea tuturor
parametrilor
  Dispozitivul trebuie să aibă alarme
/ avertizare în caz de funcționare
defectuoasă a aparatului pentru a
proteja utilizatorul
  Durata estimative de functionare
minim 10 ani.
Accesorii  Cheie pentru blocarea
sistemului 2 buc.
  Pedală de picior 1 buc.
  Conector inter-blocare de la
distanță 1 buc.
  Container pentru apă distilată 1
buc.
  Tub pentru umplere/scurgere aer 2
buc.
  Fibră laser, reutilizabilă ≥ 270 nm
  Fibră laser, reutilizabilă ≥ 360 nm
  Fibră laser, reutilizabilă ≥ 500 nm
  Fibră laser, reutilizabilă ≥ 900 nm
Termen de garanție  24 luni +
mentenanță
Manual de utilizare  În limba de stat
Manual de service  În limba engleză
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

115 Videolaringoscop
1.00Bucată115.1 Videolaringoscop Videolaringoscop

Cod 1095
Descriere Videolarigoscopul ajuta
la vizualizarea imaginei  din
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1.00Bucată115.1 Videolaringoscop cavitatea bucala la intubarea
pacientului
Parametru  Specificaţia
Vas colector Videolaringoscop cu 5
lame reutilizabile da
Materialul Din oțelul medical cu
posibilitate de autoclavare sau
prelucrare chimica da
Display Posibilitate de afisare a
imaginea direct pe ecran mic atasat
direct pe videolaringoscop da
 Ecran de marimea  ≥2,5"
 Posibilitate de a intoarce ecran
sus/jos de la 0° pana pe ≥130°,
dreapta/stanga de la 0° pana pe
≥270° da
 Iluminare de tip LED  ≥70 LUX
Alimentare Bateria reincarcabila cu
posibilitatea de lucru continuu  ≥ 3
ore
 Memoria integrata sau un card de
memorie SD/microSD cu
posibilitate de inregistra video sau
fotografii si transfer pe calculator.
Optional

33100000-1

116 Colposcop cu sistem video incorporat
1.00Bucată116.1 Colposcop cu sistem video incorporat Videocolposcop

Cod 1111
Descriere  Videocolposcopul este
un instrument destinat vizualizării
la scară mărită a mucoasei tractului
genital inferior. Necesitatea
examinării colului, organ situat la
capătul culoarului vaginal, deci
puţin accesibil observării în condiţii
de iluminare slabă şi nedirijată, a
condus la construcţia acestui tip de
aparat pe principiul microscopului
cu lumină dirijată.
Parametrul    Specificaţia
Sursă de lumină  Tip   LED
  Intensitate  ≥35000 lux
  Suprafaţa  rezistentă la prelucrarea
chimică
   Axa de rotaţie  ≥2
  Înălţime  reglabilă
  Tip lumină  alb/ rece
  Unghiul de iluminare  reglabil
Tip cameră    CCD/CMOS
Zoom optic  Lentilă  ≥18
Rezoluţie    min 1.31 Mpixeli -
1280x1024
Suport  Mobil  da
  Diametru roţi  ≥6 cm
  Frînă  ≥2
Alimentarea    220-240V, 50-60Hz
Să asigure compatibilitatea camera
cu monitorul     da
Filtru verde şi colpo bar    da
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
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1.00Bucată116.1 Colposcop cu sistem video incorporat funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

117 Rectoromanoscop
1.00Bucată117.1 Rectoromanoscop Rectoscop

Cod 1122
Descriere Endoscop special pentru
examenul optic al rectului.
Parametrul  Specificația
Sursa de lumina Alimentare
electrica 220-230 V 50/60Hz
 Tip lampa  LED / Halogen
 Lampa de rezerva  Da, 1 bucata
 Tip Lumina  Rece / Calda
Tubul cu fibra optica  Lungime de
la 180 cm
 Diametru ≥ 3,5 mm
Accesorii Tubul rectoscopului de
tip HEINKEL, diametrul exterior
20 mm, lungimea de lucru 30 cm,
cu obturator
 Tubul rectoscopului de tip
HEINKEL, diametrul exterior 16
mm, lungimea de lucru 30 cm, cu
obturator
 Cap de iluminat pentru tuburile
rectoscop HEINKEL cu ghidaj de
lumină din fibră de sticlă, adaptor
cu blocare LUER pentru pere de
cauciuc, inclusiv duza pentru
ferestre
 Perete din cauciuc, cu tub
detașabil, cu blocare LUER.
 Suport pentru tampoane, lungime
de lucru 30 cm.
 Tub de aspirație, cu deschidere de
reglare a debitului, lungime de
lucru 40 cm.
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
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1.00Bucată117.1 Rectoromanoscop de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

118 Video Duodenoscop
1.00Bucată118.1 Video Duodenoscop Video Duodenoscop

Cod  1146
Descriere Dispozitiv/instrument cu
fibre optice sau video utilizat pentru
examinarea interiorului duodenului
Parametru  Specificație
Compatibil cu procesor, tip
"EXERA III CV 190 sau CL 190
existen in dotarea IMSP"
Lungimea totală  1500-1600 mm
Canalul de lucru  1
Lungimea de lucru  1200-1300mm
Diametrul exterior  13-14 mm
Diametrul intern a canalului  4-4,5
mm
Marcaj lungime  da
Optica, unghiul cîmpul vizual  100
grade
Distanța minimă vizibilă  minim 10
mm
Adîncimea cîmpului vizual  5-60
mm
Unghiurile de deflecție sus/jos
120/90 grade
Unghiurile de deflecție
stînga/dreapta  90/110 grade
Spălare obiectiv  da
Sterilizare chimică  da
Rezistent la multiple proceduri de
sterilizare  da
Garanție  2 ani
Training pentru utilizatori  da
Training pentru ingineri  da
Manual de utilizare și service
rom/rusa  da
Transportare pina la locul instalarii
da
Asamblare/Instalare  da
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
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1.00Bucată118.1 Video Duodenoscop (rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

119 Dulap pentru uscarea si pastrarea
endoscoapelor flexibile

2.00Bucată119.1 Dulap pentru uscarea si pastrarea
endoscoapelor flexibile

Dulap pentru uscarea şi păstrarea
endoscoapelor flexibile
COD    1032
• Capacitatea dulapului,
endoscoape: min.2 - max.3
• Timpul de funcţionare continuă:
min.72 ore
• Tipul de fixare a endoscoapelor:
vertical
• Disponibilitatea sistemului de
asigurare a calităţii stabile a aerului
în interiorul dulapului: obligatorie
• Disponibilitatea sistemului de
compresie a aerului pentru crearea
presiunii în interiorul dulapului şi
prevenirea pătrunderii aerului
atmosferic : facultativă cu următorii
parametri:
 Presiunea aerului compresat, bar:
min.2 – max.8
 Presiunea dinamică a aerului
compresat, bar: 0,8 – 1,2
 Calitatea aerului compresat: sa nu
conţina ulei
• Disponibilitatea lampelor
bactericide ultrafiolete pentru
decontaminarea aerului: obligatorie
• Puterea sumară a lampelor
bactericide, Vt: 30
• Disponibilitatea blocului
electronic de comandă, cu
vizualizarea timpului curent,
timpului de aflare a endoscoapelor
în dulap , timpului de funcţionare a
lămpilor bactericide: obligatorie
• Disponibilitatea iluminării interne
deconectabile: obligatorie
• Funcţionarea de la reţeaua
electrică cu curent alternativ
220V/50Hz: obligatorie
• Dimensiuni dulap, mm: min.
650x450x2200 – max.
1500x500x2200
• Garanţie: 3 ani
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
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2.00Bucată119.1 Dulap pentru uscarea si pastrarea
endoscoapelor flexibile

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

33100000-1

120 Masina automata de developat cu solutii a
filmelor rafiologice

1.00Bucată120.1 Masina automata de developat cu solutii a
filmelor rafiologice

"Masina automata de developat cu
solutii a filmelor
rafiologice"
Cod 1060
Destinatia "Dispozitiv proiectat
pentru developarea
 cu soluti a filmelor radiologice in
radiologie generala"
Parametrul Specificația
Sistem de recirculare a solutiilor da
Ciclul antioxidant in modul de
asteprtare da
Sistem de transport cu role precis
da
Performanta ≥ 55 filme pe ora
Restaurarea solutiilor in functie de
marimea filmului da
Rezervoare pentru solutii de
reconstituire da
Stand pentru  procesor da
Kit de instalare da
Filtru de apa da
Alimentare 220V, 50Hz
Disponibilitate ventilatie da
Dimensiuni film 10 x10 la 35 x 43
cm
Ciclu de procesare 105 sec, 135 sec,
90 sec
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document

33100000-1



pag. 136

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată120.1 Masina automata de developat cu solutii a
filmelor rafiologice

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

33100000-1

121 Procesor pentru prelucrarea filmelor
radiologice

1.00Bucată121.1 Procesor pentru prelucrarea filmelor
radiologice

Procesor de prelucrare automată a
filmelor radiologice
COD   1105
Parametru Specificația
 Lungimea,cm max 635
Lățimea, cm max 525
Înălțimea,cm max 385
Greutatea, kg 30 - 40 kg
Tipul filmelor ce urmează a fi
procesate  de la 10x10 cm  până la
35x45cm
Timp procesare  max 95 sec
Capacitate procesare  min 100
foi/oră
Consumul de apă  max 1,5 litri/min
Volumul rezervoarelor :
developator
                               fixaj
                              apă  max 5l,
 max 5l,
 max 6 l
Temperatura de developare a
peliculei  28-380 C
Temperatura de uscare a peliculei
45-550 C
Senzor nivel apă da
Tip indicator  digital/LCD
Tip uscător  ventilator/uscător
Tip tava  pliantă
Tensiune de alimentare  220 -240
VAC
Termen de garanție  24 luni
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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122 Sistem radiologic digital
1.00Bucată122.1 Sistem radiologic digital Sistem radiografic digital (cu bucky33100000-1
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1.00Bucată122.1 Sistem radiologic digital vertical)
Cod 1129
Descriere Sistem radiografic pentru
uz general, libertate de mişcare şi
multiple configurări. Aria larga de
mişcare a mesei, cu posibilitatea de
ajustare a limitelor, bucky-ului şi a
stativului vertical permit expuneri
de la cap pînă la degetul piciorului
fără să fie necesară repoziţionarea
pacientului.
Parametru Specificaţia
Modul radiologic Digital Detector
unic da
Tip masă Tip fixat de podea
 Suport electric da
 Mișcarea mesei longitudinală, cm
±46
  laterală, cm ±15
  Verticală ,cm 58-90
 Fața mesei Densitatea mesei
<0,75mm Al
  Greutatea maximă a pacientului ,
kg  de la 230kg
  Suportul mesei Pedistal
  Sistem de control electromagnetic
Sistemul BUCKY a mesei Tip
motorizat
 Dimensiunea, cm minimum 43x43
 Controlul automat al expunerii
(AEC) 3 cîmpuri
 Raportul grilei ≥10:1
 Deplasarea longitudinală, cm min
54 cm
BUCKY vertical Dimensiunea, cm
minimum 43x43
 Controlul automat al expunerii
(AEC) da
 Raportul grilei ≥10:1
 Mărimea casetei ≥43x43
 Deplasarea longitudinală, cm max.
180 cm
Detector Mărimea detector, cm
≥43x43
 Configurare detector  Fără fir da
 Caracteristicele detectorului
Rezoluția matricei, pixeli  min
3070x3070
  Mărimea pixelului ≤139 µm
 Panou de control Selectarea
automată a parametrilor da
  Post-procesarea anatomică
specifică da
  Procesarea manuală da
Procesarea avansată da
Generator de raze X incorporat sub
masă Puterea de iesire, kW min
50kW
 Diapazon, mA 10-650 mA
 Frecvența maximală, kHz min 100
, kHz
 Diapazon kV 40-150 kV
 Cerințe față de alimentarea
electrică 380 V, 3 faze
Tubul de raze X Dimensiunea
spotului focal, mm 0.6 și 1.2
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1.00Bucată122.1 Sistem radiologic digital  Capacitatea termică, KHU ≥300
 Rata de răcire, HU/min ≥1250
 Panou de control pe tubul
radiologic da
 Poziționarea automată a tubului da
Suspensia tubului Deplasare
verticală suspensie tub
radiologic(scanare orizontala), cm
min 25-189 cm
 Deplasare verticală suspensie tub
radiologic(scanare verticală), cm
min 139 cm
 Deplasare longitudinală suspensie
tub radiologic, cm min 198 cm
 Rotire suspensie ±90  grade
 Rotire tub radiologic in jurul axei
orizontale ±120 grade
Statie de Lucru  (Computator ) p/u
tehnician Procesor  min Intel I5
 HDD min 2 TR
 RAM min 6 Gb
 CD/DVD da
 Monitor medical  min 20 inci
(Rezoluție 1920x1080)
 Software specializat cu
posibilitatea de reglare a
parametrilor generatorului și
afișarea dozei de iradiere da
Statie de Lucru  (Computator ) p/u
medicul imagist radiolog Procesor
min Intel I5
 HDD min 2 TR
 RAM min 6 Gb
 CD/DVD da
 Monitor medical  min 20 inci
(Rezoluție 1920x1080)
 Software specializat pentru
descrierea imaginilor radiologice si
formarea rapoartelor la imprimanta
da
 Imprimanta laser p/u rapoarte da
Dicom imprimanta Tip lazer s-au
alternativ
 Rezoluție min 324 dpi
 Dimensiuni filme radiologice 35
x43 cm, 25x30 cm, 20x25 cm
Accesorii Guleraș de protecție 2
seturi
 Sorț de protecție 3 seturi
Integrarea Stocarea clasa SOP
DICOM 3.0 da
 Profil de integrare IHE da
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
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1.00Bucată122.1 Sistem radiologic digital (rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

123 Cuptor pentru ceramica
2.00Bucată123.1 Cuptor pentru ceramica Cuptor pentru ceramica

Cod  1067
Descriere Cuptor automatizat  cu
vacuum pentru prelucrarea diferitor
mase ceramice (temperatură ridicată
și joasă) și pentru confectionarea
coroanelor ceramice
 Indicator digital  Da
Afișaj grafic  Da
Tastatură numerică  Da
 Mișcarea verticală a camerei de
încălzire        Da
Programe termice  ≥400
  Da
Afișarea  permanentă  Programul
termic
  Temperatura
  Presiunea în camera de lucru
  Data, Ora
  Tensiunea rețelei
Autocalibrare  Da
Regim de noapte  Da
Parametrii programabili Etapa 1 de
uscare de la 0 - 4000 secunde
 Etapa 2 de uscare de la 10 - 800
secunde
 Temperatura de uscare  200 - 800
C°
 Viteza de încălzire 2 - 200°С/мин
 Temperatura înaltă 300 - 1100C°
 Viteza de răcire 30 - 200°С/мин
 Temperatura pornirii pompei de
vid 200 - 1100C°
 Temperatura stopării pompei de
vid 201 - 1100C°
 Timpul de ardere în vid de la 0 -
600 secunde
Pompa de vid Fără ulei Da
 Adâncimea evacuării prin vid ≥20
мbar
Alimentarea  220 V, 50 Hz
*Certificat CE, ISO 13845 sau alte
documente care să confirme
calitatea dispozitivului medical cu
anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
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2.00Bucată123.1 Cuptor pentru ceramica copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

124 Fiziodispenser
1.00Bucată124.1 Fiziodispenser Fiziodispenser

Cod 1068
Descriere Fiziodispenser -
dispozitiv special de
electrochirurgie pentru
implantologie. Este echipat cu o
pompă peristaltică ce livrează
lichidul de răcire. Dispozitivul este
echipat cu vârfuri speciale, ghid de
lumină, permite efectuarea
controlului asupra efortului, puterii,
numărului de rotații.
Parametrul Specificația
Ecran cu control intuitiv: da
Securitate la supraîncălzire- da
Posibilitatea  calibrării  da
Alarme- acustică / vizuală
Posibilitatea  sterilizartii da
Iluminare cu tehnologie LED da
Reglarea luminozitatii da
Setarea de catre utilizator a modului
de lucru dorit cel putin 6 programe
Pompa de irigare da
Unitate de control cu funcție de
calibrare da
Pedala multifunctionala Schimbarea
programei de lucru
 Reglarea debitului lichidului de
răcire
 Selectarea direcției de rotație
Înregistrator date - da/USB
Memorie interna  Da
Micromotor Carcasă din titan
 Cablu de conectare cel puțin 2 m
 Cu iluminare LED prin fibra optica
 Momentul de rotație de la 5 pînă la
80Nсм
 Viteza motorului de la 200 pînă la
40 000 rpm
Piesa contra unghi Carcasă din titan
cu acoperire anti-zgârieturi
 Cap detașabil
 Cu iluminare LED prin fibra optica
 Răcirea externă și internă (Kirscher
și Meyer)
 Conectorul Y inclus
 Sistem dublu de ermetizare
 Viteză maximă: 2.000 rpm
 Momentul maxim de rotație de
80Nсм
Complectație Furtunuri pentru
irigare cel putin 5 seturi/10buc.
 Valiza pentru transportare
Alimentare-Cerinţe de alimentare la
reţeaua electrică:  220V, 50 Hz
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
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1.00Bucată124.1 Fiziodispenser 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

125 Pin Lase
3.00Bucată125.1 Pin Lase Pin Laser

Cod  1069
Descriere Mașina de găurire
destinată în laboratoarele dentare
pentru fixarea modelelor de gips
detașabile.
Marcarea pozițiilor pinilor cu
ajutorul unui laser  Da
Burghiu d-1.85mm  2buc
Burghiu d-1.95mm  2buc
Puterea maximă  450W
Viteza minimă de rotație  5000
rotații/min
Alimentarea  220 V, 50 Hz
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

126 Trimer
1.00Bucată126.1 Trimer Trimer

Cod  1071
33100000-1
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1.00Bucată126.1 Trimer Descriere Dispozitv pentru
modelarea și tăierea prin
umedificare sau fără a modelelor
din gips
Carcasă de protecție a motorului
Da
Carcasă de protecție a operatorului
Da
Viteza de rotație  ≥1400
Supapa pentru alimentare cu apă
Da
Puterea maximă  ≤1000W
Alimentarea  220 V, 50 Hz
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

127 Fotoliu stomatologic
8.00Bucată127.1 Fotoliu stomatologic Fotoliu stomatologic

Cod 1121
Descriere  Reprezintă echipamentul
stomatologic esenţial pentru igiena
dentară şi tratament stomatologic
Parametrul    Specificaţia
Baza fotoliului  "Fabricat din
medal, protejat de
coroziune prin zincare"  da
  Grosimea metal  ≥ 12 mm
  "Sistem de protectie la
suprasarcina
 a motoarelor cu eliberarea
automata a tractiunei"  da
Scaun stomatologic  "Tapiţerie
tratată termic, rezistentă
 la: întindere în două direcţii,
rupere, abraziune, tracțiune"  da
  Şezutul şi panoul de susţinere a
picioarelor sunt detaşabile fiind
prinse magnetic  da
  Pe ambele părți ale fotoliului sunt
două şine pe care putem monta
sisteme susţinere:   "braţe pacient,
echipamente,
 linii de ser, etc."
  Tetieră  reglabilă
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8.00Bucată127.1 Fotoliu stomatologic   Urcare/ coborîre  ≥ 30cm
  Greutate maximă  ≥ 130kg
  Comandă  pedală
  Suprafaţa  rezistentă la prelucrarea
chimică
  Programe de poziţionare   minim 1
Pedala  "Joystick dublu pentru
comenzile
manuale ale scaunului"  da
  "4 butoane solide pentru
activarea poziţiilor prestabilite"  da
Masa dentistului   "Sa fie dotata cu
furtune cu 4 tuburi
 intern si conector standart  "  "cu
posibilitatea de conectare a
min. 1 turbina, 1 seringa,
1  micromotor cu aer"
  Seringă cu 3 căi  apă,  aer, spray
Braţ asistentă   Aspirator de salivă
2 furtunuri
  Panou de comandă cu aceleași
funcții ca la masa dentistului  da
Bloc hidraulic  Clătitor  da
  Filtru pentru impurităţi  da
  Posibilitatea programării
volumului de apă  da
Sursa de lumină  Halogen fara
umbra  da
  Poziţii 2  ≥ 10000 Lux
    de la 20 000 Lux
  Axa de rotaţie  ≥3
  Unghi de iluminare  reglabilă
  Înălţime  reglabilă
Tensiune    220-240V
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

128 Dispozitiv de separare automata a
componentelor sangvine

10.00Bucată128.1 Dispozitiv de separare automata a
componentelor sangvine

Dispozitiv de separare automata a
componentelor sangvine

n/o Caracteristica
 Cerinţa
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10.00Bucată128.1 Dispozitiv de separare automata a
componentelor sangvine

 COD 1073
1 Destinaţia  Pentru separarea
automata a componentilor sanguini
2 Criteriile tehnice *usor
programabil la toate tipurile de
pungi pentru colectarea singelui
*realizarea tuturor protocoalelor de
separare (pungi simple /pungi sus
jos)
*detectoare optice  de eritrocite
minim 6 buc pe mecanismul de
separare
*detector optic separate de
eritrocite pentru tubul de separare a
plasmei
*clame automate minim 3 buc
*ecran de vizualizare a etapelor de
lucru cu posibilitatea  schimbarii
parametrilor sau oprire/pornire a
protocolului de separare la diferite
etape de lucru
*cintare ce arata cantitatea de
component sanguine  separate
*posibilitate de oprire fortata a
programei si pornire/oprire a
acesteia
*dotat cu sudor pentru tuburile de
pvc/scanner de strihcod
*capacitateade lucru minim 1 punga
*alarma Sonora in caz de stopare
in timpul lucrului
*alimentarea 220 V 50Hz
3 Anul de producere 2017/2018
4 Confirmarea certificării
sistemului de management al
calităţii  - prezentarea certificatelor
de la producător
- -ISO13485; ISO 9001:2000, 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
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10.00Bucată128.1 Dispozitiv de separare automata a
componentelor sangvine

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

33100000-1

129 Dispozitiv mobil de epurare sanguina
extracorporala (hemofiltratie)

1.00Bucată129.1 Dispozitiv mobil de epurare sanguina
extracorporala (hemofiltratie)

Dispozitiv mobil de epurare
sanguina extracorporala
(hemofiltratie)
Cod  1083
Descriere      Dispozitiv mobil
pentru epurarea sanguină
extracorporală destinat pacienților
cu insuficiență renală/hepatică
acută, sau cu intoxicații
exogene/endogene
Parametru  Specificaţie
Proprietăți Terapia de substituție
renală continuă (CRRT)
 Ultrafiltrare continuă lentă (SCUF)
 Hemodializă veno-venoasă
continuă (CVVHD)
 Hemofiltrare veno-venoasă
continuă (CVVH)
 Hemodiafiltrare venoasă
(CVVHDF)
Setări serigă Rata de dozare
continuă  minim 0-10 ml/h
 Incrementarea  ≤0.1 ml/h
 Acuratețea  ±6 ml/h
 Volumul de livrare bolus  0-5 ml
(±0.5 ml)
 Intervalul de livrare bolus (+
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1.00Bucată129.1 Dispozitiv mobil de epurare sanguina
extracorporala (hemofiltratie)

opțiunea imediată în timpul
injectării)  1-24 h
   Incrementarea 1 h
"Rata de flux
(Debit)" Debitul sanguin Gama 10-
450 ml/min.
  Incrementare ≤10 ml/min.
  Acuratețe ±10%
 Debitul soluției/fluidului de schimb
Interval "(CVVH) 0-4000 ml/h
(CVVHDF) 0-8000 ml/h"
  Incrementare ≤50 ml/h
  Intevalul de increm. 5% din 0-
8000 ml/h
  Acuratețe ±10%
 Debitul de dializă Gama (CVVH)
0-4000 ml/h
  Incremetare (CVVH) ≤50 ml/h
  Gama (CVVHD, CVVHDF) 0-
8000 ml/h
  Incremetare (CVVHD, CVVHDF)
≤50 ml/h
  Acuratețe ±10%
 Rata de înlăturare a fluidului Gama
0-2000 ml/h
  Incrementare ≤10 ml/h
  Acuratețe ±30 ml/h
Numărul minim a pachetelor de
lichid atașabile  ≥4 (a cîte 5000 ml)
Alarme sonore  Joasă da
  Moderată da
  Critică da
Presiunea sensorului liniei de acces
Gama de operare  ˗250 pînă la +300
mmHg
 Acuratețea  ±10%
 Limite de avertizre la "Acces
negativ" Setarea presiunii ˗10 pînă
la ˗250 mmHg
  Incrementarea 5 mmHg
 Limite de avertizre la "Acces
pozitiv" Setarea presiunii +10 pînă
la +300 mmHg
  Incrementarea 5 mmHg
Presiunea sensorului liniei de
returnare Gama de operare  -50 pînă
la +350 mmHg
 Acuratețea  ±10%
 Limite de avertizre la "Return
pozitiv" Setarea presiunii +15 pînă
la +350 mmHg
  Incrementarea 5 mmHg
Sennsor de presiune filtru Gama de
operare  -50 pînă la +500 mmHg
 Acuratețea  ±10%
 Limite de avertizare la diferite
nivele de presiune  da
Sistem de alimentare Cablu de
alimentare (Schuko -> C13) 220V,
50 Hz
  minim 2m.
Durata estimative de functionare
minim 10 ani.
Termen de garanție  24 luni +
mentenanță
Manual de utilizare  În limba de stat
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1.00Bucată129.1 Dispozitiv mobil de epurare sanguina
extracorporala (hemofiltratie)

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

33100000-1

130 Dispozitiv pentru măsurarea presiunii în
balonul din trahiostomă la intubare

3.00Bucată130.1 Dispozitiv pentru măsurarea presiunii în
balonul din trahiostomă la intubare

Dispozitiv pentru măsurarea
presiunii în balonul din trahiostomă
la intubare
Cod 1084
Descriere Deflectă și umflă
manșetele endotraheale sau traheale
cu volum mare, cu presiune
scăzută.
Parametru  Specificația
 Diapazon de masurare a
manometrului 120 cmH2O
 Interval verde, ce marcheaza
intervalele ideale  pentru tuburile
ET da
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
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3.00Bucată130.1 Dispozitiv pentru măsurarea presiunii în
balonul din trahiostomă la intubare

numarului de lot oferit.33100000-1

131 Fotolii pentru colectarea singelui
5.00Bucată131.1 Fotolii pentru colectarea singelui Fotolii pentru colectarea singelui

COD 1110
Corpul din oţel vopsit electrostatic
da
Spătar reglabil manual da
Suport de braţ reglabil pe înălţime
da
Suport picioare reglabil manual da
"Blaturi capitonate cu poleuretan şi
acoperite cu piele ecologică" da
"Spătaru şi suportul p/u picioare
sunt
rabatabile pînă la poziţia orizontală
a scaunului" da
Dimensiuni aproximative
165x62x50 (±10cm)
*Certificat CE, ISO 13845 sau alte
documente care să confirme
calitatea dispozitivului medical cu
anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

135 Baie de apa
1.00Bucată135.1 Baie de apa Baie de apă

Descriere Baie de apă cu scop
general
COD 1123
Intervalul de teperatură (metric)  de
la temperatura camerei pîna la 100
°C
Setări de temperatură  4 setări de
temperatură
Uniformitatea temperaturii  ±0.2 °C
Alimentarea  120V/230V
Controler  digital
Display  monochrome LCD
Stabilitatea temperaturii  ±0.1 °C
Volumul  5L
*Certificat CE, ISO 13845 sau alte
documente care să confirme
calitatea dispozitivului medical cu
anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
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1.00Bucată135.1 Baie de apa (rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

136 Pneumotonometru ocular
2.00Bucată136.1 Pneumotonometru ocular Tonometru ocular

Cod 1009
Descriere Tip tonometru:
noncontact
Parametru  Specificația
gama de masura  pas 1mmHg 0 …
60mmHg
mod de aliniere automat da
 semi automat da
  manual da
cautare, focalizare si declansare
automate  da
functie de compensare a grosimii
corneei  da
ecran color TFT, inclinabil si cu
touchscreen  da
suport pentru barbie motorizat  da
interfata de date pentru PC  da
imprimanta termica integrata  da
Alimentarea  220V,   50Hz
Termen de garanție  ≥12 luni
Certificate  CE
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

137 Set oto-oftalmoscop stationar
5.00Bucată137.1 Set oto-oftalmoscop stationar Set Otooftalmoscop

Cod 1016
Descriere Otooftalmoscop de uz
general, staționar
Parametru  Specificația
Dioptrii  D + 0,5|. . . |20 da
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5.00Bucată137.1 Set oto-oftalmoscop stationar   D - 1|. . . |-20 da
  manual da
Mîner otoscop separat
 oftalmoscop separat
Suport pe perete  da
 bec xenon intesitatea luminii
reglabilă da
Alimentarea  220V,   50Hz
Termen de garanție  ≥12 luni
Certificate  CE
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

138 Tensiometru electronic automat de triaj,
manjeta copii

14.00Bucată138.1 Tensiometru electronic automat de triaj,
manjeta copii

Tensiometru electronic automat de
triaj
Cod 1020
Parametrul Specificația
Descriere Tensiometru electronic
automat destinat măsurarii tensiunii
arteriale neinvazive
Tip Portabil
Caracterisitici tehnice Pompă
electrica integrată
 manșetă integrală din cauciuc
 tonometrul și manșeta separate
 tub aer din cauciuc
Parametri tehnici limite de
măsurare 0-300 mm Hg
 Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg
Tehnologii de detecție a ritmului
cardiac neregulat (aritmii) Irregular
Heart Beat (IHD), Pulse Arrithmia
Detection (PAD), AFIB etc.
Conectare la PC USB, RC232,
SDcart, ethernet
Memorie internă Stocarea datelor a
minim 50 măsurări
Alarma sonora
Alimentare  baterii alcaline, +
220V
Accesorii manșetă pentru copii
*Certificat de la producător ce
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14.00Bucată138.1 Tensiometru electronic automat de triaj,
manjeta copii

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

33100000-1

139 Tensiometru electronic-Mansete copii
5.00Bucată139.1 Tensiometru electronic-Mansete copii Tensiometru electronic

Cod 1033
Parametrul Specificația
Descriere Tensiometru electronic
destinat măsurarii tensiunii arteriale
Tip Portabil
Caracterisitici tehnice- Pompă
integrată din cauciuc -optional
 manșetă integrală din cauciuc
 tonometrul și manșeta separate
 tub aer din cauciuc
Parametri tehnici- limite de
măsurare 0-300 mm Hg
 Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg
Conectare la PC USB, RC232,
Sdcart
Memorie internă Stocarea datelor
1000 măsurări
Alimentare  baterii alcaline, +
220V optional
Accesorii manșetă pentru copii
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
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5.00Bucată139.1 Tensiometru electronic-Mansete copii e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

140 Tensiometru fonoendoscop
70.00Bucată140.1 Tensiometru fonoendoscop Tensiometru cu fonoendoscop

Cod 1116
Parametrul Specificația
Descriere Tensiometru mecanic
destinat pentru măsurarea tensiunii
arteriale prin metoda zgomotelor
Korodcov
Caracterisitici tehnice Pompă
integrată din cauciuc
 manșetă integrată din cauciuc
 tonometrul și manșeta separate
 tub aer din cauciuc
Fonoendoscop da
Parametri tehnici limite de
măsurare 0-300 mm Hg
 Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

141 Tensiometru fonoendoscop Copii
20.00Bucată141.1 Tensiometru fonoendoscop Copii Tensiometru copii

Cod 1117
Parametrul Specificația
Descriere Tensiometru pentru copii
mecanic destinat pentru măsurarea
tensiunii arteriale prin metoda
zgomotelor Korodcov
Caracterisitici tehnice Pompă
integrată din cauciuc
 manșetă integrată din cauciuc
 tonometrul și manșeta separate
 tub aer din cauciuc
Fonendoscop copii da
Parametri tehnici limite de
măsurare 0-300 mm Hg
 Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
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20.00Bucată141.1 Tensiometru fonoendoscop Copii 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

142 Pelviometru (Instrumente)
4.00Bucată142.1 Pelviometru (Instrumente) Pelviometru

Cod 1118
Parametrul Specificația
Destinatia Se folosesc la
determinarea dimensiunilor
diametrale
Tip pacient adult
Fabricat din otel inoxidabil da
*Certificat CE, ISO 13845 sau alte
documente care să confirme
calitatea dispozitivului medical cu
anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

143 Pediometru (taliometru) pentru copii
destinat pentru măsurarea taliei bebeluşilor

7.00Bucată143.1 Pediometru (taliometru) pentru copii
destinat pentru măsurarea taliei bebeluşilor

Pediometru (taliometru) pentru
copii
Cod 1029
Parametrul Specificația
Descriere Pediometru (taliometru)
pentru copii destinat pentru
măsurarea taliei bebeluşilor
Tip flexibil, mobil
Fabricat din material PVC moale da
Gradatii usor vizibile  in cm
Interval masurare: 100-1000mm
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7.00Bucată143.1 Pediometru (taliometru) pentru copii
destinat pentru măsurarea taliei bebeluşilor

Precizie: 5 mm
Rezistent la ezinfectanti da
Dimensiuni: aproximativ
1200x280x90 mm (±15mm)
*Certificat CE, ISO 13845 sau alte
documente care să confirme
calitatea dispozitivului medical cu
anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

144 Liofilizator, Freeze Dryer
1.00Bucată144.1 Liofilizator, Freeze Dryer

Liofilizator, Freeze Dryer, pentru
liofilizarea tesuturilor biologice

                                    COD
1075
      Date tehnice
• Volumul camerei interne,
condensatorului: nu mai mic de
12L- max 24L.
• Exteriorul si camera interior din
otel inox.
• Capacitate de gheață a
condensatorului minim  4 kg
• Gheață performanță condensator
de minim 4kg / 24 h
• Dimensiuni raft din inox minim:
1500 x 300 mm (W x D)
• Număr de rafturi: 2-4
• Display LCD
• Setare parametrii, alarma,
parametrii de operare, temperatura,
vaccum
• Sistem de refrigerare dual  1/3 hp
CFC-free
• Lumina alarma rosie
• Vacuum LED
• Valva de control vaccum
• Port RS-232
• Intrerupator automat pentru racire
colector si iesire vacuum si
posibilitate preluare manuala.
• Linie de scurgere retractabila
• Zona de depozitare: de la 0,1 m2
până la 0,3 m2
• Temperatura de depozitare: minim
-50 ° C până la -80 ° C
• Precizia temperaturii de
depozitare ± 1 ° C
• Sistemul de răcire cu condensator

33100000-1



pag. 155

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată144.1 Liofilizator, Freeze Dryer cu gheață: 2 compresoare, 0,6 kW
fiecare, în configurație în cascadă
• Pompă de vid cu toate conexiunile
necesare: capacitatea 105 L/min și
6M3/oră. Ventilul final de
0,001mbar cu supapă antisuflare și
cu filtru ulei.
Liofilizatorul este furnizat cu
pompa vacuum cu toate accesoriile
necesare pentru funcționarea
deplină în asigurarea liofilizării
țesuturilor biologice, eventul și
softul necesar (după caz); Aparatul
este furnizat cu cabluri, manual de
instruire si de operare și să includa
tot necesarul pentru a fi pe deplin
funcțional.
Pentru procesarea, liofilizarea
grefelor de tesuturi, ceea ce va
permite pastrarea grefelor la
temperature camerei si va micsora
costurile de transport.
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

145 Canapea pentru examinare
2.00Bucată145.1 Canapea pentru examinare Canapea pentru examinare

Cod 1034
Descriere Canapea pentru
examinarea pacienților in IMSP
Parametru Specificaţie
Sectiuni ≥ 2
Material carcasă metal vopsit
Dimensiune, cm ≥ 185x60
Inaltimea ≥ 70
Suprafata saltelei rezistent la solutii
de dezinfectare
Greutate pacient maxim, kg ≥ 150
*Certificat CE, ISO 13845 sau alte
documente care să confirme
calitatea dispozitivului medical cu
anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil -copie-
confirmată prin semnătura şi
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2.00Bucată145.1 Canapea pentru examinare ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

146 Compresor de aer medical portabil
4.00Bucată146.1 Compresor de aer medical portabil Parametru Cerința COD   1042

Denumire Compresor de aer
medical portabil
Descriere Compresor de aer
medical portabil este un dispozitiv
care generează aer medical pentru
ventilatoarele de terapie intensivă
Locul amplasării Reanimare nou-
născuți, Prematuri
Tipul compresorului Portabil
Configurația Amplasat pe roți, 4
Frîne Minim 2
Mîner pentru transportare Da,
minim 2 laterale
Presiunea generată Între 4,5 – 6 bar
Fluxul de aer la presiunea maximă
Minim 50 L/min
Decantor de apă Integrat
Punct de rouă Minimum cu 3 °C
mai jos de temperatura camerei
Nivelul de filtrare a aerului
Maximum 5 µm
Volumul rezervorului de aer intern
Minim 4L
Tip conector pentru furtun la ieșire
3/4” DISS
Alarme
Nivel scăzut a presiunii Da
Nivel ridicat a presiunii Da
Supraîncălzirea dispozitivului Da
Necesitate de efectuat mentenanță
Da
Sursa de alimentare
Tensiune de alimentare 220 V, 50
Hz
Cablu de alimentare Tip Schuko
Instalare  Da
Standarde și certificate
Certificat  CE ( Certificat european)
Standard ISO 9001 Standard de
calitate
Instruire
Training pentru utilizatori Da
Module necesare:  Prezentare
generală, pregătire de lucru,
operarea cu dispozitivul, întreținere
și dezinfectare
Training pentru personal tehnic Da
Module necesare:  Modul de
efectuare a mentenanței periodice,
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4.00Bucată146.1 Compresor de aer medical portabil modul de testare a funcționalității
Documentație
Manualul de utilizare română sau
rusă, tipărit și în format electronic
Manualul de utilizare  Engleză
Manualul de service  Engleză,
tipărit și în format electronic
Logistică
Transportare la adresa solicitată Da
Instalare Da
Testare  Da
Garanție
Perioada de garanție Minim 3 ani
*Certificat CE, ISO 13845 sau alte
documente care să confirme
calitatea dispozitivului medical cu
anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

147 Fotoliu bronhoscopie
1.00Bucată147.1 Fotoliu bronhoscopie Fotoliu bronhoscopie

COD 1125
Descriere Destinat amplasării
pacientului pentru
fibrobronhoscopie
Parametrul  Specificația
Acțiune electromecanică
Segmente Segment de cap, un
spătar, un scaun și un segment de
picior. Segmentul capului poate fi
reglat manual; Segmentul piciorului
poate fi înclinat manual pentru
poziția așezată. Posibilitatea rotirii
scaunului cu pacientul ± 90 °;
Blocare ușoară în trei poziții.
Suport pentru mîini
Carcasul oțel vopsit electrostatic
Suprafața  acoperită cu material
moale, rezistent la detergenți
chimici
Înălțime reglabilă 55- 90 cm
Capacitate maximă ≥ 170 kg
*Certificat CE, ISO 13845 sau alte
documente care să confirme
calitatea dispozitivului medical cu
anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
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1.00Bucată147.1 Fotoliu bronhoscopie circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

148 Camerei de dezinfecție
1.00Bucată148.1 Camerei de dezinfecție Camerei de dezinfecție

      COD  1139
Dimensiuni: aproximativ 1310mm
x 710 mm x 2020mm;
Suprafață interioară: anticorodantă
din inox;
Placă compactoare:   din elastic de
silicon alb;
Volum:  2 – 2.2 m3
Capacitate: ≥ 60 kg  lengerie;
Temperatura de lucru: 100 0 C -
111 0 C;
Regimuri  de dezinfecție: ≥ 5
regimuri;
Alimentarea:    Curent variabil 3
faze, fracvența 50Hz, tensiunea în
rețea 380 V;
Regim de lucru:   automat;
Testul de ermetizare:  prezent;
Consum de energie:  econom  A 3;
Complectarea;  cu cărucioare pentru
încărcare, cărucior cu polițe;
Greutatea – 500 - 700 kg;
*Certificat CE, ISO 13845 sau alte
documente care să confirme
calitatea dispozitivului medical cu
anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

149 Paravan medical destinat pentru selectarea
zonei personale de investigaţii a pacientului

17.00Bucată149.1 Paravan medical destinat pentru selectarea
zonei personale de investigaţii a pacientului

Paravan medical
Cod 1030
Parametrul Specificația
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17.00Bucată149.1 Paravan medical destinat pentru selectarea
zonei personale de investigaţii a pacientului

Descriere Paravan medical destinat
pentru selectarea zonei personale de
investigaţii a pacientului
Tip mobil, pliant, cu 3 sectiuni
Carcasa tub de otel vopsit
Perdele paravan din material
plastic, rezistent la actiunea
dezinfectantilor
Montat pe roti da
Dimensiuni: aproximativ 50x170cm
(±10cm)
Inaltime: ≥ 180 cm
*Certificat CE, ISO 13845 sau alte
documente care să confirme
calitatea dispozitivului medical cu
anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

150 Unitate stomatologică (caracteristici
avansate)

5.00Bucată150.1 Unitate stomatologică (caracteristici avansate) Unitate stomatologică (caracteristici
avansate)
Cod 1154
Descriere: Reprezintă echipamentul
stomatologic esenţial pentru igienă
dentară şi tratament stomatologic.
Parametrul
Scaun stomatologic
Unghi de înclinare de la 100°pînă la
180°
Tetieră reglabilă
Urcare/ coborîre ≥40cm
Setări minim 2 utilizatori
Greutate maximă 200kg
Comandă pedală
Suprafaţa rezistentă la prelucrarea
chimică/iradierea ultravioleta,
minim pe perioada garantiei
Programe de poziţionare  minim 5
Accesorii cotiere
Scaun medic
Suprafaţa Din material rezistentă la
prelucrarea chimică/iradierea
ultravioleta, minim pe perioada
garantiei
Sarcina maximă 200kg
Înălţime reglabilă
Suport spate da
Suport picior da
Masa dentistului
Turbină cu iluminare LED da
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5.00Bucată150.1 Unitate stomatologică (caracteristici avansate) Seringă cu 3 căi - apă,  aer, spray
- vîrf angulat 90, detaşabil
Scaler cu minim 6 vîrfuri cu
iluminare LED da
Micromotor electric cu iluminare
LED da
Piesă contraughi da
Suprafaţa - Din material rezistentă
la prelucrarea chimică/iradierea
ultravioleta, minim pe perioada
garantiei
Salvarea modului de lucru da
Braţ asistentă
Aspirator de salivă - 2 furtunuri
Panou de comandă cu aceleași
funcții ca la masa dentistului da
Camera intraorală da
Lampă fotopolimer da
Bolul  de umplere din sticlă /
detașabil  da
Tava pentru instrumente da
Bloc hidraulic
Bol din ceramică detaşabil da
Clătitor da
Filtru pentru impurităţi da
Posibilitatea programării volumului
de apă da
Turbină dentară
Set 2 buc. da
Sistem buton la schimbul borului da
Presiune de lucru - de la 2.5 pînă la
2.7 bar
Sursa de lumină - LED
Răcire apă/aer - minim 3 orificii
separate
Rotatii - ≥300000 rot/min
Piesă contraunghi
Set 2 buc. da
Rotaţii - ≥40000 rot/min
Adaptabilă la micromotor da
Autoclavabilă da
Schimbarea frezei - buton
Răcire apă/aer - minim 3 orificii
separate
Sursa de lumină
LED da
Poziţii 2 - ≥ 6000 Lux
- de la 40 000 Lux
Axa de rotaţie - ≥3
Unghi de iluminare - reglabilă
Înălţime - reglabilă
Tip lumină - alb/rece
Detartror (scaler)
5 vîrfuri cu iluminare LED da
Mîner detaşabil, autoclavabil da
Fregvenţa de lucru - 25 pînă la 31
KHz
Intensitate - reglabilă
Tip vîrfuri - ≥ 4
Accesorii - trusă endodotică
Compresor
Fără ulei da
Putere - ≥1,5kw
Monitor - ≥ 19
Camera intraorală
Conectare la calculator prin USB da

33100000-1



pag. 161

CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată150.1 Unitate stomatologică (caracteristici avansate) Tip - CCD
Revenirea automată la poziţia
iniţială da
Comanda de oprire urgentă da
Control multifuncţional de la picior
- mobil
Tensiune - 220-240V
Frecvenţa - 50-60 Hz
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

151 Unitate stomatologică (caracteristici de
baza)

8.00Bucată151.1 Unitate stomatologică (caracteristici de baza) Unitate stomatologică (caracteristici
de baza)
Cod 1155
Descriere: Reprezintă echipamentul
stomatologic esenţial pentru igiena
dentară şi tratament stomatologic
Parametrul
Scaun stomatologic
Unghi de înclinare - de la 100°pînă
la 180°
Tetieră - reglabilă
Urcare/ coborîre - ≥40cm
Setări - minim 1 utilizatori
Greutate maximă - 200kg
Comandă - pedală
Programe de poziţionare  - minim 3
Accesorii - cotiere
Sarcina maximă - 200kg
Înălţime - reglabilă
Suport spate da
Suport picior da
Masa dentistului
Turbină da
Seringă cu 3 căi - apă,  aer, spray
- vîrf angulat 90, detaşabil
Scaler cu minim 6 vîrfuri cu
iluminare LED da
Micromotor electric da
Piesă contraughi da
Braţ asistentă
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8.00Bucată151.1 Unitate stomatologică (caracteristici de baza) Aspirator de salivă - 2 furtunuri
Lampa fotopolimer da
Panou de comandă cu aceleași
funcții ca la masa dentistului da
Bloc hidraulic
Bol detaşabil da
Clătitor da
Filtru pentru impurităţi da
Posibilitatea programării volumului
de apă da
Turbină dentară
Sistem buton la schimbul borului da
Presiune de lucru - de la 2.5 pînă la
2.7 bar
Sursa de lumină - LED
Răcire apă/aer - minim 3 orificii
separate
Rotaţii - ≥300000 rot/min
Piesă contraunghi
Rotaţii - ≥40000 rot/min
Adaptabilă la micromotor da
Autoclavabilă da
Schimbarea frezei - buton
Răcire apă/aer - minim 3 orificii
separate
Sursa de lumină
LED da
Poziţii 2 - ≥ 6000 Lux
- de la 40 000 Lux
Axa de rotaţie - ≥3
Unghi de iluminare - reglabilă
Înălţime - reglabilă
Tip lumină - alb/rece
Detartror (scaler)
5 vîrfuri cu iluminare LED da
Mîner detaşabil, autoclavabil da
Frecvenţa de lucru - 25 pînă la 31
KHz
Intensitate - reglabilă
Tip virfuri - ≥ 4
Accesorii - trusă endodotică
Compresor
Fără ulei da
Putere - ≥1,5kw
Revenirea automată la poziţia
iniţială da
Control multifuncţional de la picior
- mobil
Tensiune - 220-240V
Frecvenţa - 50-60 Hz
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
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8.00Bucată151.1 Unitate stomatologică (caracteristici de baza) momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

152 Unitate stomatologică (fără braţ asistentă)
2.00Bucată152.1 Unitate stomatologică (fără braţ asistentă) Unitate stomatologică (fără braţ

asistentă)
Cod 1156
Descriere: Reprezintă echipamentul
stomatologic esenţial pentru igiena
dentară şi tratament stomatologic
Parametrul
Scaun stomatologic
Unghi de înclinare - de la 100°pînă
la 180°
Tetieră - reglabilă
Urcare/ coborîre - ≥ 40cm
Setări - minim 1 utilizatori
Greutate maximă - 200kg
Comandă - pedală
Suprafaţa - rezistentă la prelucrarea
chimică
Programe de poziţionare  - minim 5
Accesorii - cotiere
Scaun medic
Suprafaţa - rezistentă la prelucrarea
chimică
Sarcina maximă - 200kg
Înălţime - reglabilă
Suport spate da
Suport picior da
Masa dentistului
Turbină  cu iluminare LED - da
- 4 conexiuni
- set 2 buc.
Seringă cu 3 căi - apa,  aer, spray
- vîrf angulat 90, detaşabil
Micromotor electric  - 1 buc.
Piesă dreapta - set 2 buc.
Piesă contraughi da
Bloc hidraulic
Bol detaşabil da
Clătitor da
Filtru pentru impurităţi da
Posibilitatea programarii volumului
de apă da
Turbină dentară
Sistem buton la schimbul borului da
Presiune de lucru - de la 2.5 pînă la
2.7 bar
Sursa de lumină - LED
Răcire apă/aer - minim 3 orificii
separate
Rotaţii - ≥300000 rot/mon
Piesă contraunghi
Rotaţii - ≥40000 rot/min
Adaptabilă la micromotor da
Autoclavabilă da
Schimbarea frezei - buton
Răcire apa/aer - minim 3 orificii
separate
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2.00Bucată152.1 Unitate stomatologică (fără braţ asistentă) Sursa de lumină
LED da
Poziţii 2 - ≥ 6000 Lux
- de la 40 000 lux
Axa de rotaţie - ≥3
Unghi de iluminare - reglabilă
Înălţime - reglabilă
Tip lumină - alb/rece
Posibilitatea reglării temperaturii
culorii da
Revenirea automată la poziţia
iniţială da
Control multifuncţional de la picior
- mobil
Tensiune - 220-240V
Frecvenţa - 50-60 Hz
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

153 Lampă chirurgicală pentru
intervențiile chirurgicale stomatologice cu 1
satelit

1.00Bucată153.1 Lampă chirurgicală pentru intervențiile
chirurgicale stomatologice cu
 1 satelit

Lampă chirurgicală pentru
intervențiile chirurgicale
stomatologice cu
1 satelit
Cod 1157
Descriere: Lampă chirurgicală fără
umbre destinată pentru iluminare în
investigații chirurgicale/diagnostice
- mobil
Caracterisitici tehnice
Sistem de iluminare bazat pe
tehnologia LED (Light Emitting
Diodes) da
Numărul de sateliți - 1
Temperatura culorii  - 3500- 5000K
- reglabilă
Indexul de culoare - >95
Dimensiunea cîmpului, cm
Diametrul  - 25-30 cm
Adîncimea - ≥ 80 cm
Distanța de lucru  - 0.7-1.5 m
Nivelul de iluminare la 1 m distanță
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată153.1 Lampă chirurgicală pentru intervențiile
chirurgicale stomatologice cu
 1 satelit

- 120000 lux
Rotația - 270 grade
Ajustare pe verticală, cm - ≥80
Ajustare pe orizontală, cm - ≥81
Carcasa rezistentă la
corozie/oxidare da
Cresterea temperaturii în campul
operator - <1º C
Alimentarea, Rețeaua electrică -
220V,  50Hz
Durata medie de viaţă a LED-urilor
- min. 50000 h
Mişcarea capului luminos ≥ 4 grade
de libertate
Mînere detașabile sterilizabile
Panou de control integrat în lampa
principal
Roți - 4 buc.
- Frâna minim la 2
- Acoperite cu material antistatic
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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154 Roentghen digital
1.00Bucată154.1 Roentghen digital Roentghen digital

Cod 1158
1.Generator caracteristici:
Generator de înaltă frecvență: min.
50 kHz
Putere maximă: min. 50kW
Domeniu tensiune (kV): min. 40-
150 kV, reglabil în trepte a cîte 1
kV
Domeniu curent (mA): min. 10-630
mAs
Produsul curent timp expunere
(mAs): min. 1-620 mAs
Generator instalat sub masa
radiografică
2.Tub Rx caracteristici:
Anod rotativ cu două focare
Dimensiune focar mic: max. 0.6
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1.00Bucată154.1 Roentghen digital mm
Dimesiune focar mare: max. 1.2mm
Capacitate de stocare termică anod:
min. 140kHU
Capacitate se stocare termică tub:
min. 1200kHU
3.Detector digital plat:
Construcție dintr-o singură piesă
Detector digital mobil conectat prin
cablu folosit pentru masă și pentru
stand vertical
Suprafața activă a detectorului:
min. 40 x 40 cm
Dimensiune pixel: max. 200
microni
Matrice detector: min. 2020 x 2020
pixel
Rezoluție achiziție: min. 12 bit
Sarcina maximă suportată de
detector: min. 155kg
4. Masă radiografică:
Masa cu blat flotant în 4 direcții
Dimensiune blat masă: min. 200 x
80 cm
Deplasare longitudinală blat masă:
min. 82 cm
Deplasare laterală blat masă: min.
20 cm
Masă flotantă, fapt care va facilita
accesul pacienților pe masa: scăzînd
de la 35 cm / 90 cm pînă la 19 cm /
49 cm deasupra podelei.
Înălțime masă: max. 75 cm,
reglabilă
Deplasare detector: min. 50 cm
Greutate maximă admisă pentru
pacient: min. 170 kg
Frîne electromagnetice
Echivalent Aluminiu de absorbție
Rx a blatului mesei: max. 1 mm Al
5. Coloana suport pentru tub Rx:
Coloana port-tub montată pe podea
Cursa longitudinală: min. 1700 mm
Distanța cea mai mică focar-podea:
max. 560 mm
Distanța cea mai mare focar-podea:
min. 1750 mm
Rotație coloana dreaptă, stîngă:
min. +180 / -180 grade
Posibilitate înclinare tub
Rotație tub în jurul axei orizontale:
min. +120 / -120 grade
Distanța sursa imagine, domeniu
minim: 500 – 1100m
6. Stand vertical:
Cursa veticală: min. 1250 mm
Distanța cea mai mică podea-
detector (punct central detector):
max. 550 m
Distanța cea mai mare podea-
detector (punct central detector):
min. 1750 mm
7. Consola de achiziție:
Consola de operare integrată
(aceeași consolă de comanda pentru
toate componentele echipamentului
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1.00Bucată154.1 Roentghen digital inclusiv detector). Același monitor
este utilizat pentru setarea
parametrilor expunerii și pentru
afișarea imaginii.
Dimensiune monitor: min. 19”
Rezoluție monitor: min. 1280 x
1024 pixels
Capacitate de stocare imagini: min.
14000 imagini
Interval de timp pentru afișare
preview imagine: max. 10 sec.
Afișare min. umrătoarele funcții
imagine:
- Contrast și strălucire
- Inversie imagine
- Zoom și roam
- Rotație imagine
- Mișcare sus-jos, drepta-stînga

Procesare imagine
Algoritm ce permite îmbunătățire
contrastului în zonele subpenetrate
sau suprapenetrate
Sistemul va permite ajustarea
automată a contrastului independent
de valorile mA, kV
Sistemul permite funcții de
măsurare
Sistemul permite adnotări pe
imagine
Conectare DICOM
Funcție DICOM print
Funcție transmitere imagini
DICOM
Importare lista de pacienți sau
introducere locală a datelor
pacienților (worklist)
8.Stație arhivare și procesare
imagine
RAM: min. 3 GB
HDD: min. 3000 GB
CPU: min. 2.3 Ghz
Monitor diagnostic alb-negru 2 MP:
min. 21”
Afișare imagine
Rotire imagine
Afișare multiplă a imaginilor pe
ecran
Inversie imagine
Adnotare imagine
Măsurare distanța și unghi
Opțiune printare DICOM
Scriere CD/DVD în format DICOM
9. Imprimantă uscată
Imprimantă cu film termic care
acceptă simultant 2 dimensiuni de
filme
Dimensiuni film: 8x10”, 10x12”,
11x14”, 14x14”, 14x17”
Rezoluție: minim 320 dpi
Capacitate de imprimare: minim 75
filme / oră la  14x17”
Rezoluție de contrast: 12 bit
10. Geam plumbat min. 100x80
11. Tablou electric pentru
alimentarea echipamentului
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1.00Bucată154.1 Roentghen digital 12. Sistema DAP
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE
pentru produsele oferite – valabil - -
copie- confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

155 Mașină de anestezie (caracteristici
 avansate)

2.00Bucată155.1 Mașină de anestezie (caracteristici avansate) Mașină de anestezie (caracteristici
avansate)
Cod 110110
Descriere Mașina de anestezie este
destinată să livreze, să monitorizeze
gazele anestezice și să asigure
respirația artificială a pacientului în
timpul actului chirurgical
Parametru Specificaţia
Prize de gaz O2, NO2, Aer
Suport butelie de gaz O2, NO2, aer
Vaporizatoare, agenți
tip vaporizator acceptate Izofluran
da
Sevofluran da
Halothan da
număr de vaporizatoare instalate la
dipozitiv ≥ 2 unități da
Izofluran da
Sevofluran da
interlock da
sistem de absorbție da
Mecanism de siguranță O2 -
acustică, vizuală, cu blocarea
automată a NO2
Mecanism de siguranță de amestec
hipoxic da
Ventilator automat
tip pacient - Adult, pediatric,
neonatal
moduri de ventilație -
Manual/spontans, VCV, PCV,
SIMVsau suport presiune
volumul Tidal da
gama, cc 20-1,500
volumul minut da
gama, L / min >20
frecvență, bpm 5 to 60
fluxul inspirator, L / min ≥3-40
raportul I:E minim 1:3 la 3:1
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2.00Bucată155.1 Mașină de anestezie (caracteristici avansate) pauză de inspirație da
limita de presiune , cm H2O -
Ajustabilă, <70
PEEP , cm H2O 0-20
Sistem de autodiagnostic - testare la
scurgeri, testarea circuitelor
respiratorii, complianța, alimentarea
cu gaz, verificarea tuturor
sistemelor
Sistem de baleiaj activ sau pasiv
Sistem de management al datelor
anestezice da
Monitorizarea
 Presiunea de aer
Alarmă de înaltă presiune da
Alarma presiune subatmosferică da
Continuarea alarma presiune da
Presiune scăzută / apnee da
Alte alarme de presiune da
Volumul expirator / flux da
Alarmă apnea da
Concentrația de O2 da
Timp de răspuns , sec <30
Concentrația de CO2 alarmă apnee
da (dacă monitorul CO2 este
integral)
N2O da
Monitorizare agent
Tipul de agenți - Halothan,
isofluran, sevofluran
Auto ID da
Alarmă concentrare agent da
ECG
 ritmului cardiac da (dacă monitorul
ECG este integral)
segment ST da (dacă monitorul
ECG este integral)
Tensiune sanguină neinvazivă da
Tensiune sanguină invazivă da
Temperatura da
Pulsoximetria da
Afișor
Numărul de afișoare 2
Integrat da
Interfață cu altele da
Alarme prioritare 3
Tensiune de alimentare 220 V,
50Hz
Baterie internă da
Presiune de alimentare cu gaz 3-6
bar
Accesorii
Circuit de ventilare Adult,
reutilizabil ≥ 2 set.
Pediatric, reutilizabil ≥ 2 set.
Plămîn de test
Adult, reutilizabil ≥ 2 buc.
Pediatric, reutilizabil ≥ 2 buc.
Senzor de debit
Adult, reutilizabil ≥ 5 buc.
Pediatric, reutilizabil ≥ 5 buc.
Filtru antibacterial
Adult, unică utilizare ≥ 100 buc.
Pediatric, unică utilizare ≥ 100 buc.
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului
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2.00Bucată155.1 Mașină de anestezie (caracteristici avansate) ISO13485 – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copieconfirmată
prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente
confirmative: *Manuale de service
în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în
limba de stat -copie– confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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156 Laporoscop
1.00Bucată156.1 Laporoscop Laporoscop

Cod 1159
Sistem video
Sistem video full HD – 1 buc.
Funcția Zoom da
Funcția Freeze da
Ieșire HDMI da
Calitatea imaginei – high-end
Cuplor TV – f=25, Full HD
Camera video – lungimea cablului
≥ 3 m.
Monitor TV:
Diagonala ≥ 21 inch
Unghi de vizualizare ≥ 175 grade
Rezoluția Full HD
Troliu – standard cu prize electrice
220V, cu suport pentru monitor
Insuflator:
Presiunea de lucru minim 1 – 30
mmHg
Fluxul de gaz minim 1 – 30 l/min.
Sistemul de irigare/aspirare:
Setarea independentă a puterii de
aspirare și irigare da
Puterea de aspirare  ≥ 3l/min.
Puterea de irigare  ≥ 3l/min.
Nivel scăzut de zgomot da
Vacuum maximal 500 mmHg
Presiune maximală 700mmHg
Cu sistem autonom de încălzire
Volumul vasului de aspirare  ≥ 2l, 2
buc.
Sursa de lumină:
Puterea  ≥ 300W
Tip bec Xenon
Tip lumină maximal apropiat de
lumina de zi
Temperatura culorii 5600 – 6000K
Timp de viață a lămpii minim 500h
Cablu de ghidare: 2 buc.
Diametrul 4.8mm
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1.00Bucată156.1 Laporoscop Lungimea cablului min. 3m
Adaptoare pentru ghidurile
instrumentare da, suficiente pentru
ca sistemul să fie integru
Generatorul electrochirurgical:
Funcția de detectare automată a
instrumentelor da
Posibilitatea de a conecta mai multe
tipuri de conectoare da
Funcția de memorare a programelor
setate da
Frecvența de lucru  ≥ 330kHz
Puterea de lucru  ≥ 450W
Electrod neutru reutilizabil 2 buc.
Pedală monopolară cu 2 butoane da
Instrumente
Telescop: 2 buc.
Unghiul 30 grade
Diametrul 10mm
Lungimea de lucru 350mm
Calitatea imaginei Full HD
Mîner de irigare aspirare tip pistol
cu 2 valve
Tuburi de irigare aspirare cu
lungimea de lucru 330mm
Diametrul 5mm 1 buc.
Diametrul 10mm 2 buc.
Ghid pentru trocar din inox neted
cu robinet și valvă:
Diametrul 5-6mm 4 buc.
Diametrul 10-11mm 4 buc.
Diametrul 12-13mm 1 buc.
Capace ermetizate:
Diametrul 5-6mm 10 buc.
Diametrul 10-11mm 10 buc.
Diametrul 12-13mm  10 buc.
Reductor:
Diametrul 10 -11 la 5-6mm 1buc.
Diametrul 12-13 la 5-6mm 1 buc.
Trocar standard de tip piramidal:
Diametrul 5-6mm 1 buc.
Diametrul 10-11mm 1 buc.
Diametrul 12-13mm 1 buc.
 Instrumente chirurgicale
Toate instrumentele se prezintă în
set inclusiv mînerele și după model
tija de interconexiune
Disector:
Maryland, diametrul 5mm,
lungimea 330mm 1 buc.
Mixer, 90 grade, diametrul 5mm,
lungimea 330mm 2 buc.
Dolphin, diametrul 5mm, lungimea
330mm 2 buc.
Aligator, diametrul 5mm, lungimea
330mm 2 buc.
Atraumatic, diametrul 5mm,
lungimea 330mm 2 buc.
Johans, diametrul 5mm, lungimea
330mm 2 buc.
Dorsey, diametrul 5mm, lungimea
330mm 2 buc.
Fundus, diametrul 5mm, lungimea
330mm 2 buc.
Long Dorsey, intestinal, diametrul
5mm, lungimea 330mm 1 buc.
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată156.1 Laporoscop Babcock, diametrul 5mm, lungimea
330mm 1 buc.
Mixer, 90 grade 10mm, lungimea
330mm 1 buc.
Foarfece, Metzenbaum diametrul
5mm, lungimea 330mm 2 buc.
Electrod monopolar L-Hook
lungimea 340mm 4 buc.
Cablu monopolar lungimea 3m 4
buc.
Port ac curbat pe stînga diametrul 5
mm, lungimea 330mm 1 buc.
Aplicator clipse diametrul 10mm,
medium-large 1 buc.
Clipse titan mărimea medium-large
1 pachet.
Mîner de irigare/aspirare cu 2
manivele de reglare 2 buc.
Tuburi de irigare aspirare 10 mm,
lungimea 330mm 2 buc.
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului
ISO13485 – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copieconfirmată
prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente
confirmative: *Manuale de service
în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în
limba de stat -copie– confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

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

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

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

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

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

Da



pag. 173

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

forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct
de vedere profesional

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

Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
ofertantului

Nu

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

Nu se cere Nu

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

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

Da

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

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

Nu

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

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

Nu

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

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

Da

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

Da

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

Da

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

Da

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

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

Nu

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

Nu se cere Nu

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

Nu se cere Nu

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

formularului F 3.2 din documentația standard
Da

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

Da

19 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

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

Da

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

Da

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

- confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Ofertantului;

Da

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

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

Da

23 Declarație de la Ofertant cu privire la instalarea și instruirea personalului
beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate,

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

organizate la sediul beneficiarului de către personalul
autorizat al furnizorului - original - confirmat prin
semnătura şi ştampila Ofertantului

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

Da

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

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

Da

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

- original–confirmat prin semnătura şi ștampila
Ofertantului.

Da

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

Da

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

Da

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

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

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

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul
SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

Întocmirea ofertelor:
Oferta  și  documentele  de  calificare  solicitate  întocmite  clar,  fără  corectări,  cu  număr  și  dată  de  ieșire,  cu  semnătura  persoanei
responsabile,  puse  în  plic,  sigilate  şi  ştampilate,  urmează  a  fi  prezentate

pînă la: 18.09.2018 10:00
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 120 zile

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

18.09.2018 10:00la:
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1pe adresa:

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

Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 1%

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

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




