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

nr. 19/00043 09.07.2019din

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

dispozitive medicale (utilaj) conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican
”Timofei Moșneaga” pentru anul 2019Obiectul achiziției:
33100000-1Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  25  din  09.07.2019.

În scopul achiziţionării "dispozitive medicale (utilaj) conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”
pentru anul 2019"

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

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

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1 Pulsoximetru portabil adult
13.00Bucată1.1 Pulsoximetru portabil adult Pulsoximetru portabil, Adult,

Pediatric // Cod  260430  //
Descrierea: Pulsoximetru portabil
destinat pentru pacienții care sunt
transportați. // Specificație: Anul
producerii: 2018-2019 // Tip
pacient:  Adult, pediatric  da //
Interval de măsurare:  Diapazon
măsurare SpO2  0-100%  //  Rata de
măsurare: 80 - 100, ≤2 %  // Pulsul
20 - 250 bpm,  ± 2%  // Rezoluția:
SpO2  ±1%  // Pulsul  ±1 bpm //
Afișaj pe display:  SpO2  da //
Valoare pulsului  da //
Fotopletismograma  da //   Indicator
baterie descărcată  da // Display:
Iluminarea tip LED  da // Alarme:
Auditiv  da;  Vizual  da;  SpO2 și
valoarea pulsului mare/mic  da;  //
Sensor deconectat  da  //  Baterie
descărcată  da // Buton de
dezactivare alarmei sonore  da //
Alimentare:  Baterie tip AA  da;
Durata de viață a bateriei  ≥ 15 ore
//  Accesorii:  Sensor SpO2
reutilizabil, adult   2 buc. // Sensor
SpO2 reutilizabil, pediatric 2 buc. //
Baterii tip AA, valabile minim 2 ani
20 buc. //  Husă pentru transportare
1 buc. //Cerințe de certificare:
Conformitate cu directiva 93/42
CEE // Certificat CE sau declarație
de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată
prin semnatura și ștampila
participantului. //  Declarație de la
Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să
certifice termenul de garanție
pentru echipament și accesorii nu
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

13.00Bucată1.1 Pulsoximetru portabil adult mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu  // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. //  Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

33100000-1

2 Dispozitiv de încălzire a pacientului
3.00Bucată2.1 Dispozitiv de încălzire a pacientului Dispozitiv de încălzire a pacientului

// Descriere: Dispozitiv de încălzire
a pacientului cu troliu pentru a
preveni hipotermia în timpul și
după intervențiile chirurgicale //
Specificație: Anul producerii: 2018-
2019 // Interfața cu utilizatorul:
Panou de control a parametrilor
ajustabili-da // Modul de încălzire a
pacientului: - Cu aer cald – da; -
Prin intermediul unei
plapume/saltea gonflabilă cu aer
cald – da; // Domeniul de
temperatură ajustabil: temperaura
mediului ambiant - 45°C – da //
Filtrarea preventivă a aerului
atmosferic : Permiabilitatea filtrului
≤ 0,2 µm – da // Alimentarea Rețea
electrică (220 V, 50 Hz): da //
Accesoriile: Troliu – da // Cablu
alimentare detasabil – da //
Plapuma/saltea gonflabilă – da //
Furtun flexibil interconector între
dispozitiv - plapumă/saltea pentru
transportul aerului încălzit  ≥ 1,5m
// Alarma: Vizuala, sonora – da;
//Cerințe de certificare:
Conformitate cu directiva 93/42
CEE // Certificat CE sau declarație
de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată
prin semnatura și ștampila
participantului. //  Declarație de la
Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să
certifice termenul de garanție
pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu  // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată2.1 Dispozitiv de încălzire a pacientului dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. //  Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

33100000-1

3 Aparat de ventilare artificială nou-născuți
1.00Bucată3.1 Aparat de ventilare artificială nou-născuți Ventilator pulmonar neonatal,

pediatric(caracteristici avansate)//
Cod 110310//  Descriere: Ventilator
neonatal, pediatric/terapie intensivă
oferă suport ventilator temporar sau
permanent pentru copii născuţi
prematuri şi nou-născuţi în stare
critică sau copii mici care suferă de
insuficiență respiratorie, apnee, sau
alte afecțiuni, cum ar fi tulburări
cardiace congenitale. Acest
ventilator mecanic susţine ventilaţia
alveolară (de exemplu, difuzia de
oxigen [O2] şi eliminarea dioxid de
carbon [CO2]), prin generarea de
presiune pozitivă pentru a umfla
plămânii şi deschide alveole
suplimentar pentru îmbunătăţirea
schimbului de gaze.//  Specificație//
Tip: Mobil, pe suport cu rotile
- da,//  Tip pacient: neonatal,
pediatric – da//  Gama de
control/setări: Volum total 2-500 ml
//  Fluxul inspirator 2-30 litru/min //
Stabilirea
limitei de presiune – da//  Nivelul
de presiune 1-80 cm H2O//
Frecvența respiratorie, rpm 0.5-
200//  Timp insir 0.1-3 s // Timp
expir 0.2-20 s//  Rata I:E 1:4 la 4:1//
Pauza de inspir 0-3 s//  Pauza de
expir 0-3 s// FiO2, % 21-100//
Buton pentru respirație manuală –
da//  CPAP/PEEP 0-20 cm H2O//
Suport presiune 0-20 cm H2O//
Inhalator-da//  Mecanism trigger
presiune, flux// Compensarea
scurgerilor – da//  Blocarea
panoului de comandă – da//
Inspirație manuală – da//  Moduri
de operare: PC-CMV sau analog –
da//  PC-AC sau analog – da//  PC-
SIMV sau analog – da//  PC-PSV
sau analog – da//  PC-APRV sau
analog – da//  PC-HFO sau analog –
da//  PC-MMV sau analog – da//
SPN-CPAP/PS sau analog – da//
SPN-CPAP/VS sau analog – da//
Compensarea automata a tubului
(ATC) da//  HFO-VG sau analog –
da//  PC-APRV sau analog – da//
HFO-SIGH sau analog – da//  SPN-
PPS sau analog – da//  Tipuri de
terapie: Ventilare invaziva (tub)
da//  Ventilare noninvaziva (NIV)
da Terapie O2 da//
Monitorizare/afișare: Presiunea
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată3.1 Aparat de ventilare artificială nou-născuți inspiratorie maximă da//   Presiunea
medie în căile respiratorii da//
Presiunea PEEP da// Volumul total
da// Volumul minutar da//  Volumul
minutar spontan da// Monitorizarea
FiO2 da//  Monitorizarea etCO2
da// Rata respiratorie da//  Timp
inspir da//  Timp expir da//  Alarme
pacient: FiO2 mare/mic da//  etCO2
are/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 aer, oxigen da//
Lipsă alimentare electrică da//
Baterie descărcată da//  Eroare de
sistem da//  Autodiagnostic da//
Porturi I/O Conector aer,standart
DIN da//  Conector O2,standart
DIN da Port interfață PC da//  Port
conexiune în sistem centralizat de
monitorizare da//   Display: LCD,
TFT sau LED, color da//  Mărimea
≥ 12 inch//  Touchscreen da//
Compresor de aer: Integrat în
dispozitiv, tip turbină da//
Alimentarea: Electrică // Rețea: 220
V, 50 Hz da//   Baterie internă da//
Tip baterie: reîncărcabilă//  Timp
operare baterie 2 h//  Accesorii:
Circuite respiratorii: -pediatrice tip
reutilizabil ≥ 2 set. -neonatale tip
reutilizabil ≥ 2 set. Mască
respiratorie NIV: -pediatrice tip
reutilizabil, vented ≥ 2 set (marimi
S/M si M/L). -pediatrice tip
reutilizabil, non vented ≥ 2 set
(marimi S/M si M/L). -neonatale tip
reutilizabil, vented ≥ 2 set (marimi
S/M si M/L). - neonatale tip
reutilizabil, non vented ≥ 2 set
(marimi S/M si M/L).//
Umidificator: Umidificator cu
mentinerea temperaturi si
umidificarea aerului în regim
automat,  Compatibil cu
ventilatorul da//  Minim două
regimuri de funcționare, mască
respiratorie, sondă endotrahială da//
Cameră de umidificare: - pediatrice
tip reutilizabil ≥ 1 buc. -neonatale
tip reutilizabil ≥ 1 buc. Filtre
antibacteriale: -pediatrice unică
utilizare ≥ 100 buc. -neonatale
unică utilizare ≥ 100 buc. Senzor de
debit: - pediatrice tip reutilizabil ≥ 3
buc. - neonatale tip reutilizabil ≥ 3
buc. Senzor CO2 -neonatale tip
reutilizabil ≥ 2 buc. Plamîn de test:
- pediatrice tip reutilizabil ≥ 2 buc. -
neonatale tip reutilizabil ≥ 2 buc.
Suport pe rotile: Min. 4 rotile da,

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată3.1 Aparat de ventilare artificială nou-născuți 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// //Cerințe de
certificare: Conformitate cu
directiva 93/42 CEE // Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite, valabil,
copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. //
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu  // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. //  Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu. //Să se
indice atît în oferta de preț cît și în
factură (la livrare), prețul separat
pentru fiecare dispozitiv, accesoriu
și consumabil din set.

33100000-1

4 Debitmetru tip Bobrov
30.00Bucată4.1 Debitmetru tip Bobrov Debimetru oxigen cu ventil de

reglare // Descriere: Dispozitiv
utilizat pentru combaterea hipoxiei
pacientului. // Specificatia: Anul
producerii: 2018-2019 // Tipul
conexiunii la O2: DIN // Presiunea
de intrare: 3-5 bar // Tipul
recipientului umidificator:
reutilizabil și autoclavabil //
Indicator nivel de apă în recipient:
minim și maxim // Capacitatea
recipientului umidificator: 200-300
ml // Interconector dintre
debitmetru și recipientul
umidificator din metal inox, cu
filet metallic // Reglarea debitului
de O2 la ieșire: 0 -15 L/min //
Indicatorul fluxului: scară gradată
numeric // Ieșiri pentru tubul de O2:
minim 1 // Mască facială: da; //
Canulă nazală: da; // //Cerințe de
certificare: Conformitate cu
directiva 93/42 CEE // Certificat

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

30.00Bucată4.1 Debitmetru tip Bobrov CE sau declarație de conformitate
CE cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite, valabil,
copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. //
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu.

33100000-1

5 Perfuzor (Infuzomat)
15.00Bucată5.1 Perfuzor (Infuzomat) Pompă de infuzie (perfuzor)  cu

seringă (caracteristici de bază) //
Cod 130600  // Descriere: Acest
grup de produse înclude pompe
pentru seringi cu cerințe de bază, au
rata reglabiliă de flux, prevăzute
pentru anestezie, folosirea de durată
la patul bolnavului, pentru
transportarea pacienţilor gravi, pot
fi instalate seringi pînă 60 ml. //
Specificația: Anul producerii: 2018-
2019 // 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:
Incrementarea 0.1-25 ml // Rata
KVO  0.1 - 3 ml/h //  Eroarea  ≤2%
//  Compatibil cu seringi produse de
diferiți producători,  min. 8
producători // Seringi acceptate  5,
10, 20, 30, 50, 60 //  Detector de
mărime a seringei  da //  Nivelul
presiunei de ocluzie  ≥ 8 nivele //
Protecție la pătrunderea lichidelor
în dispozitiv  IP 22 – 24 //
Chemare asistentă  da //
Caracteristici de siguranță //
Protecție la curgere liberă din
sistem  da // Intervalul de timp de
blocare, min  ≤ 5-100 //  Limita
dozei acumulate  da //  Limitarea de
acces prin buton de blocare sau
parolă  da // Alarme și indicatori:
Ocluzie sus/jos  da //  Eroare de
flux  da //  Eroare de sistem  da //
Seringă goală  da // Perfuzia pe
sfîrșite  da //  Baterie descărcată  da
// Alarmă sonoră: Volum reglabil
Da //  Buton mod silențios  da
Jurnalul de evidență: Numărul de
evenimente memorate  ≥ 1000 //

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

15.00Bucată5.1 Perfuzor (Infuzomat) 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
≥ 7 h la 5 mL/h  // Acesorii: Clemă
de fixare (tip ”one touch”) a pompei
de stativul de infuzie  da // Seringi:
5 ml  - 50 buc.// 10 ml  - 50 buc. //
20 ml - 50 buc. // 30 ml - 50 buc. //
50 ml - 50 buc. // 60 ml  - 50 buc. //
Circuite circuit de interconectare -
300 buc. //Cerințe de certificare:
Conformitate cu directiva 93/42
CEE // Certificat CE sau declarație
de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată
prin semnatura și ștampila
participantului. //  Declarație de la
Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să
certifice termenul de garanție
pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu  // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. //  Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

33100000-1

6 Balon O2 (5L)
2.00Bucată6.1 Balon O2 (5L) Butelie oxigen // Cod 110500 //

Descriere // Dispozitiv utilizat
pentru combaterea hipoxiei
pacientului. // Specificatie: Anul
producerii: 2018-2019 //
Tip:portabil // Volum: 5l //
Material: oțel/aluminiu //
Manometru de control:  pe reductor
// Reductor presiune:  0-15 l/min //
Presiune de incarcare:  ≥ 200 atm //
Barbotor (umidificator)  nu // Tub
pentru conectare la butelia de
oxigen:  ≥ 2 buc. // Mască facială:
≥ 2 buc.// Canulă nazală:  ≥ 2 buc. //
Geanta de transport  nu // Termenul
de garanție pentru echipament și
accesorii nu mai mic de 12 luni din
momentul instalării/darii în
exploatare a bunului.

33100000-1

7 Ventilator portativ
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată7.1 Ventilator portativ Ventilator Portabil pentru
ambulanta // Cod 110360  //
Descriere // Ventilator Portabil -
potrivit pentru urgente, tratament pe
durata transportarii pacientului.//
Specificație: Anul producerii: 2018-
2019 // Gama de control/setări //
Volum total  20-2,000 mL //  Flux
inspir  0-180 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  1:1 to 1:4 // Pauză la
inspir  0-3 sec // FiO2, %  21-100 //
PEEP/CPAP  0-45 cm H2O //
Mecanism triger  Presiune, flux //
Moduri de operare:  Modul A/C:
A/C după volum respirator da  //
A/C 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 // Modul
Apnea-backup  da //
Monitorizări/afișări:  Presiune
inspiratorie de maximă  da //
Presiunea PEEP  da // Volum total
da //
 Rata respiratorie  da  // Timp inspir
da // Alimentare gaz: O2 medical
da //
 Sistem conducte // Rezervor  da //
Rezervor: Volum  ≤2l // Reductor
da // Volumul de respirație:
Reglabil, continuu  0-20 l/min //
Greutatea ventilatorului   ≤3,5 kg //
Alarme pacient: Presiune
inspiratorie joasă  da // Presiune
mare  da //  Circuit respirator
deconectat  da // Alarme
echipament: Lipsă alimentare gaz
da// // Baterie descărcată  da //
Display: LCD sau LED da //
Alimentare electrică: Rețeaua
electrică 12/24V, DC da // Baterie
internă: Timp de operare  ≤3 h //
Accesorii: Circuite respiratorii: -
adult, tip reutilizabil ≥ 2 set. //
Mască respiratorie NIV: -adult, tip
reutilizabil, furtun pentru ventilarea
pacientului -2 buc. // Bloc de
alimentare a dispozitivului 1 buc.//
Cerințe de certificare: Conformitate
cu directiva 93/42 CEE. // Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite, valabil,
copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. //
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată7.1 Ventilator portativ echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu  // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. //  Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu. //Să se
indice atît în oferta de preț cît și în
factură (la livrare), prețul separat
pentru fiecare dispozitiv, accesoriu
și consumabil din set.

33100000-1

8 Monitor pentru transfer
1.00Bucată8.1 Monitor pentru transfer Monitor pentru monitorizarea

funcțiilor vitale (caracteristici de
baza cu accesorii neonatal, pediatric
și adult) // Descriere: Sistem pentru
monitorizarea și afișarea funcțiilor
vitale ale pacientului cu
caracterisitici de bază. //
Specificație: Monitor detașabil
pentru transferul pacientului; //
Anul producerii: 2018-2019 // Tip
pacient Pediatric, nou-născut, Adult
da // Display: Diagonala: 5-12  inch
Ecran tactil da // Tip: LCD, TFT
sau LED color da // Numărul de
curbe afișate concomitent: minim 3
//  Parametrii și valorile afișate:
Semnal ECG, NIBP, SpO2, CO2,
IBP, Temperatura // Analiza
automată a undei ST: Trendingul
ST da // Media în  analiza
segmetului ST da // Modulul
ECG:Culegerea semnalului ECG
prin cablu 3 electrozi da // I, II, III
da // Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV
// Viteza de înscriere 25, 50 mm/s //
Rata cardiacă 15 - 350 bpm //
Detectarea aritmiei da // Detectarea
pacemaker da // Monitorizarea
respiratiei 0 -150 rpm // Protecție
împotriva șocurilor de defibrilare da
// Modulul SpO2: Diapazonul 1 -
100% // Acuratețea la 70 - 100% ≤
2 % // Monitorizarea ratei pulsului
30 - 300 bpm // Monitorizarea
pletismogramei da // Sa se indice
tehnologia modulului și senzorului
de SpO2 utilizat (exemplu: masimo,
nellcor, etc)  // Modulul NIBP:
Diapazonul 0-300 mmHg //  Regim
de măsurare manual, automat,
butonul Start // Regim automat 5,
10, 15, 30, 60, 120 min. //  Buton de

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată8.1 Monitor pentru transfer activare/dezactivare manual a NIBP
da // Metoda de măsurare:
oscilometrică  // Protecție de
suprapresiune al regimului de
pacient nou-născut: 150 mmHg //
Modul IBP: da // Diapazonul -50 ...
+320 mmHg //  Acuratețea ±
1mmHg // Sensivitatea de intrare 5
µV/mmHg //  Monitorizarea undei
IBP da //  Modul Capnografie:
(CO2) da //  Diapazonul 0 - 100
mmHg // Rata respiratorie 0 - 150
rpm // Timp de înregistrare Apnea 5
- 60 s //  Monitorizarea undei CO2
da //Modulul temperatura:
Diapazonul 30 - 50.0 °C //
Rezoluția 0.1 °C // Protocoale de
lucru preprogamate da  //
Protocoale de lucru setate de
utilizator da // Memorie internă da
// Afișarea înscrierilor da //
Arhivarea datelor da // Imprimantă
încorporată da // Înscriere continuă
da //  Alimentarea: rețea electrică
220 V, 50 Hz da // Baterie internă
da // Timp de lucru autonom a
bateriei minim 2 h // Interfata de
conectare la monitorul central
Ethernet /wireless / RS-232 / etc. da
// Alarma: Vizuala, sonora //
Mansetă deconectată da // Mansetă
defectă da // Senzor SpO2
deconectat da // Senzor SpO2
defect da // Alarmă concentrația
SpO2 scăzuta/mărită da // Nivelul
baterie scăzut da // Alarme rata
cardiacă scăzuta/mărită da // Lipsă
sursă externă de alimentare da //
Buton de  dezactivare/anulare
alarmei sonore da // Setarea
parametrilor de alarme da //
Accesorii: Cablu ECG cu 3
electrozi - 2 buc. // Electrozi ECG
tip neonatal de unică utilizare - 300
buc. // Electrozi ECG tip adult de
unică utilizare - 200 buc // Senzor
SpO2 neonatal, reutilizabil - 2 buc.
// Senzor SpO2 adult, reutilizabil -
4 buc // Cablu IBP Artera,Vena,
compatibil cu combitrans Medex
mx9622 - 4 buc // Monstre pentru
Cablu IBP pentru verificarea
compatibilității cu combitrans aflat
in dotare. // Senzor Temperatură cu
fixare pe piele neonatal, reutilizabil
- 1 buc.//  Senzor Temperatură
adult, reutilizabil – 1 buc.// Manjete
NIBP: neonatal Nr.1, 2, 3, 4, 5,
reutilizabil (1set/5buc) - 2 set. //
Manjete NIBP: pediatric 8-13cm,
12-19 cm, 17-25 cm - 2 set. //
Manjete NIBP: adult 23-33 cm -2
set. //  Hîrtie termică - 5 buc. //
Mâner pentru transportare da //
Clemă de fixare (tip ”one touch”)
da. // Cerințe de certificare:

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată8.1 Monitor pentru transfer Conformitate cu directiva 93/42
CEE. // Certificat CE sau declarație
de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată
prin semnatura și ștampila
participantului. //  Declarație de la
Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să
certifice termenul de garanție
pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu  // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. //  Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu. //Să se
indice atît în oferta de preț cît și în
factură (la livrare), prețul separat
pentru fiecare dispozitiv, accesoriu
și consumabil din set.

33100000-1

9 Monitor pentru monitorizare funcțiilor
vitale pentru adulți

3.00Bucată9.1 Monitor pentru monitorizare funcțiilor vitale
pentru adulți

Sistem pentru monitorizarea și
afișarea funcțiilor vitale ale
pacientului cu caracterisitici de
bază. Specificație: ; // Anul
producerii: 2018-2019 // Tip
pacient: adult, pediatric da //
Display: Diagonala ≥ 15 inch //
Tip: LCD, TFT sau LED,
Touchscreen da //  "Numărul de
curbe afișate concomitent" minim 3
//  Parametri afișați: ECG, Pulsul,
SpO2, Fotopletismograma,
Presiunea sanguină neinvaziv,
Presiunea sanguină invaziv,
Capnografia, Temperatura //
Analiza automată a undei ST
Trendingul ST da // Media în
analiza segmetului ST da //
Modulul ECG: "Culegerea
semnalului ECG prin cablu 3
electrozi da //  I, II, III da //
Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV //
Viteza de înscriere 25, 50 mm/s //
Rata cardiacă 15 - 300 bpm //
Detectarea aritmiei da//  Detectarea
pacemaker da //  Monitorizarea
respiratiei 0 - 150 rpm // "Protecție
în portiva șocurilor de defibrilare"
da //  Modulul SpO2: diapazonul 1 -
100%  //  Acuratețea la 70 - 100% ≤

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată9.1 Monitor pentru monitorizare funcțiilor vitale
pentru adulți

2 % //  Monitorizarea ratei pulsului
20 - 300 bpm //  Monitorizarea
pletismogramei da //  "Sa se indice
tehnologia modulului și senzorului
de SpO2 utilizat" (exemplu:
masimo, nellcor, etc) // Modulul
NIBP: Diapazonul 10 - 300 mmHg
//  Regim de măsurare manual,
automat, butonul Start // Regim
automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min.
//  "Buton de activare/dezactivare
manual a NIBP" da //  Metoda de
măsurare: oscilometrică. //
"Protecție de suprapresiune al
regimului de pacient adult" 300
mmHg // Modul Capnografie:
(CO2) da //  Diapazonul 0 - 100
mmHg // Rata respiratorie 0 - 150
rpm // Timp de înregistrare Apnea 5
- 60 s //  Monitorizarea undei CO2
da // Modul Temperatura:
Diapazonul 30 - 50.0 °C //
Rezoluția 0.1 °C //  Protocoale de
lucru preprogamate  da //
Protocoale de lucru setate de
utilizator  da // Memorie internă  da
// // Afișarea înscrierilor da //
Arhivarea datelor  da // Imprimantă
încorporată da // Înscriere continuă
da // Alimentarea rețea electrică 220
V, 50 Hz da //  Baterie internă da //
Timp de lucru autonom a bateriei
minim 2 h // Interfata de conectare
la monitorul central Ethernet /
wireless / RS-232 / etc. da //
Alarma: vizuala, sonora // Manjetă
deconectată da //  Manjetă defectă
da //  Senzor SpO2 deconectat da //
Senzor SpO2 defect da // Alarmă
concentrația SpO2  scăzuta/mărită
da //  Nivelul baterie scăzut da //
Alarme rata cardiacă scăzuta/mărită
da //  Lipsă sursă externă de
alimentare da //  Buton de
dezactivare/anulare alarmei sonore
da // Ajustarea nivelului de alarmă
da // Accesorii :Cablu ECG cu 3
electrozi 2 buc. // Electrozi ECG
adult, unică utilizare 300 buc.//
Senzor SpO2 adult, reutilizabil (tip
Nellcor) tip cleste 2 buc. //  Senzor
Temperatură adult, reutilizabil  1
buc. // Manjete NIBP adult 25-
35cm,  adult mare 33-47 cm,
reutilizabile (1set/3buc)"  2 set. //
Hîrtie termică   10 buc. Circuite
pentru Capnografie (CO2) adult,
unică utilizare 10 set. // Mîner
pentru transportare da // Clemă de
fixare (tip ”one touch”) da //
Cerințe de certificare: Conformitate
cu directiva 93/42 CEE. // Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite, valabil,
copie confirmată prin semnatura și

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată9.1 Monitor pentru monitorizare funcțiilor vitale
pentru adulți

ștampila participantului. //
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu  // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. //Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu. //Să se
indice atît în oferta de preț cît și în
factură (la livrare), prețul separat
pentru fiecare dispozitiv, accesoriu
și consumabil din set.

33100000-1

10 Pat reanimare nou născuți
2.00Bucată10.1 Pat reanimare nou născuți Pat reanimare nou născuți. //

Specificație: Lampa încălzire cu
sistem ceramic radiant infraroșu;
rotativă pentru acces radiologic //
Saltea din material sanitar, lavabil //
Lateralele patului rabatabile //
Ajustare Trendelenburg /
Trendelenburg invers // Flowmetru
10 lt. cu umidificator // Aspirație:
regulator vacuum si manometru
pentru aplicarea la sistemul central
de vacuum // cu vas secreții,
prevăzut cu supapă de supraplin //
Panou de control: regulator
electronic SELF CONTROL al
temperaturii patului cu afișaj. //
Suport perfuzie: ajustabil pe
inălțime // Suport caseta raze X // 4
roti antistatice cu frana //  Inclinare
pat: ± 15° // Inălțime: 90-105 cm //
Lampă fototerapie cu lumina albă
sau albastră // Tub de oxigen cu o
capacitate de 7 l și redactor. //
Cîntar electronic digital // Raft
pentru monitor și instrumente //
Sertare pentru instrumente.//
Cerințe de certificare: Conformitate
cu directiva 93/42 CEE. // Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite, valabil,
copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. //
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic

33100000-1



pag. 14

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
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2.00Bucată10.1 Pat reanimare nou născuți de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu  // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. //Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

33100000-1

11 Set laringoscop pediatric  cu fibră optică cu
lame diferite mărimi

1.00Bucată11.1 Set laringoscop pediatric  cu fibră optică cu
lame diferite mărimi

Set laringoscop pediatric  cu fibră
optică cu lame de diferite mărimi,
reutilizabile. // Specificație: Sursă
de iluminare: LED;// Transfer
lumină prin fibră optică // Lame și
piesa de mână autoclavabile (134
C). // Accesorii livrate: Piesă de
mână - 1 buc, Acumulator
reîncărcabil, ≤3V  - 2 buc. // Lame
pediatrice pentru intubare de tip
Macintosh (Marimea 0) -1 buc,
(Marimea 1)-1 buc, (Marimea 2)-
1buc. // Husă pentru transportare și
păstrare. // Cerințe de certificare:
Conformitate cu directiva 93/42
CEE. // Certificat CE sau declarație
de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată
prin semnatura și ștampila
participantului. //  Declarație de la
Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să
certifice termenul de garanție
pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu  // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de utilizare in
conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu
privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4
Articolul 14. P. 3. //Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

33100000-1

12 Set laringoscop neonatal cu fibră optică cu
lame diferite mărimi

1.00Bucată12.1 Set laringoscop neonatal cu fibră optică cu
lame diferite mărimi

Set laringoscop neonatal cu fibră
optică cu lame de diferite mărimi,
reutilizabile. // Sursă de iluminare:
LED // Transfer lumină prin fibră

33100000-1
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată12.1 Set laringoscop neonatal cu fibră optică cu
lame diferite mărimi

optică. // Lame și piesa de mână
autoclavabile (134 C) // Accesorii
livrate: Piesă de mână - 1 buc. //
Acumulator reîncărcabil, ≤3V - 2
buc; // Lame neonatele pentru
intubare de tip Miller (Marimea 00)
-1 buc, (Marimea 0)-1 buc,
(Marimea 1)-1buc. // Husă pentru
transportare și păstrare.// Cerințe de
certificare: Conformitate cu
directiva 93/42 CEE. // Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite, valabil,
copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. //
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu  // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de utilizare in
conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu
privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4
Articolul 14. P. 3. //Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

33100000-1

13 Balanţă tehnică
2.00Bucată13.1 Balanţă tehnică Specificatie: Anul de producere:

2018-2019 //  Tip: mecanică, cu 3
brațe. // Domeniu de măsură  0-600
gr, // Precizie: 0.1 g // Linearitate:
0.2 g // Reproductibilitate: 0.2 g  //
Cantitatea minima cântărită: ≤0,5 g.
// Functie de aducere la zero //
Dimensiunile platan 130 - 150mm.
// Material platan: oțel inoxidabil.//
Cerințe de certificare:
Certificat de verificare metrologică
valabil. // Declarație de la Ofertant
– confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu  // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. Manual de
utilizare in conformitate cu LEGEA
Nr. 102 cu privire la dispozitivele
medicale  din 09.06.2017, capitolul
4 Articolul 14. P. 3

33100000-1
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14 Fotoelectrocolorimetru
3.00Bucată14.1 Fotoelectrocolorimetru Specificatie:  // Anul de producere:

2018-2019 //  Metoda de analiză:
fotometrică// Tip investigații:
clinice//  Sursă lumină: LED sau
halogen//  Spectru: 405-700 nm,//
Monocromator: rețea de difracție//
Factor de transmisie(T): 0-110% //
Densitate optică(A): 0-3//  Eroare
măsurare factor de transmisie: ≤0,5
%// Precizie lungime de undă
setată: ≤2nm,//  coeficient de
variație:≤1 nm//  Precizie detecție
densitate optică: ≤1%//   Lungime
de lucru cuvete, mm: 1, 3, 5, 10, 20,
30, 50//  Afișare: Ecran LCD/LED//
Posibilitate transfer date la PC
șiimprimantă,//  interfață USB///
Limba interfeței cu utilizatorul:
Română, rusă sau engleză//
Memorie internă: ≥50
rezultate,curbe//  Accesorii în set:
set cuvete, fixator cuvete, filtre de
verificare, lampă de
rezervă (2 buc halogen);//
Tensiune alimentare: 210-230 V/ 50
Hz// Cerințe de certificare:
Certificat IEC 60601, sau declarație
de conformitate  cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată
prin semnatura și ștampila
participantului. //  Declarație de la
Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să
certifice termenul de garanție
pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu  // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. //Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

33100000-1

15 Mini-centrifuga
1.00Bucată15.1 Mini-centrifuga Specificatie: Anul de producere:

2018-2019//  Viteza reglabila 2000-
6000RPM,  pas 100 RPM//   Timer
1 sec-99min//  Rotor pentru
microtuburi 12X1.5ml, 12X0.5ml,
12X0.2ml//  Afisare digitală//
Sistem de blocare a capacului in
timpul functionarii.//  Capacul sa fie
transparent sau dotat cu fereastra
sau alta cale de acces, necesar
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1.00Bucată15.1 Mini-centrifuga pentru efectuarea procedurii de
verificare periodica a turatiilor,
conform normelor si standardelor în
vigoare//  Tensiune alimentare:
210-230 V/ 50 Hz// Cerințe de
certificare: Certificat CE sau
declarație de conformitate CE cu
anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. //
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu  // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. //Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

33100000-1

16 Vortex personal
2.00Bucată16.1 Vortex personal Specificatie: Anul de producere:

2018- 2019//  Diapazon de viteza
500-3000 RPM //  Timp de
accelerare ≤3 sec.//  Moduri de
functionare continuu/impuls//
Timp de functionare continua: ≥8
ore//  Modul de agitare pentru
tuburi de la 1.5 ml pana la 50 ml.//
Volum maxim de agitare 30 de ml//
Orbita de agitare: 2-5 mm //
Principiu de  gitare:excentric//
Tensiune alimentare: 210-230 V/50
Hz// Cerințe de certificare:
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată
prin semnatura și ștampila
participantului. //  Declarație de la
Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să
certifice termenul de garanție
pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu  // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate

33100000-1
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

2.00Bucată16.1 Vortex personal cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. //Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

33100000-1

17 Vortex cu platforma
1.00Bucată17.1 Vortex cu platforma Specificatie:  Anul de

producere:2018-2019//  Diapazon
de viteza 500-3000 RPM //   Timp
de accelerare ≤5 sec.//  Moduri de
functionare continuu/impuls//
Timp de functionare continua: ≥8
ore //   Platforma universala cu 32
de posturi pentru tuburi de tip
eppendorf pana la 1.5ml inclusă.//
Orbita de agitare: 2-5 mm //
Principiu de agitare excentric//
Tensiune alimentare: 210-230 V/50
Hz// Cerințe de certificare:
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată
prin semnatura și ștampila
participantului. //  Declarație de la
Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să
certifice termenul de garanție
pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu  // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. //Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

33100000-1

18 Hota PCR
1.00Bucată18.1 Hota PCR Specificatie: Anul de

producere:2018-2019//  Principiu
filtrare: Recirculare UV//
Funcționare: fără conectare la
sistemul de ventilare//  Eficiența:
>90% //  Material suprafață de
lucru: Oțel inoxidabil//  Material
panou frontal: Sticlă rezistentă la
șoc acoperită cu strat de protecție
UV(>95%).// Dimensiunea
suprafeței de lucru (Lxl): ≈ 550-
650x450-550 mm//  Surse de
radiații: Lampă UV(25-30 W) cu
durata de viață de min 8000 h
montată în vitrina frontală pentru
dezinfectarea suprafeței de lucru.- 1

33100000-1
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată18.1 Hota PCR durata de viață de min 8000 h
montată în recirculator. – 1 buc //
Deconectare automată a lămpii UV
din vitrina frontală la deschiderea
panoului frontal.//  Cronometru
UV: 1min-24h/nonstop//  Volum
aer recirculat: min. 80 volumuri
hotă per oră.//  Dotat cu lampă
pentru iluminarea suprafeței de
lucru.//  Dotat cu minim 3 prize
electrice interne//  Dimensiuni
totale (Lxlxh): ≈650-750x500-
600x500-600mm//  Fără suport.//
Montare pe masa de laborator
existent//  Tensiune alimentare:
210-230 V/ 50 Hz//  Cerințe de
certificare: Conformitate cu
directiva 93/42 CEE. // Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite, valabil,
copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. //
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu  // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. //Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

33100000-1

19 Hota PCR
1.00Bucată19.1 Hota PCR Specificatie: Anul de producere:

2018-2019//   Principiu filtrare:
Recirculare UV// Funcționare fără
conectare la sistemul de ventilare//
Eficiența: >90%//  Material
suprafață de lucru: Oțel inoxidabil//
Material panou frontal: Sticlă
rezistentă la șoc acoperită cu strat
de protecție UV(>95%).//
Dimensiunea suprafeței de lucru
(Lxl): ≈ 1000-1200x500-600 mm//
Surse de radiații:  Lampă UV(25-30
W) cu durata de viață de min 8000
h montată în vitrina frontală pentru
dezinfectarea suprafeței de lucru.2
buc.//  Lampă UV(25-30 W) cu
durata de viață de min 8000 h
montată în recirculator.- 1 buc//

33100000-1
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată19.1 Hota PCR Deconectare automată a lămpii UV
din vitrina frontală la deschiderea
panoului frontal.//  Cronometru
UV: 1min-24h/nonstop//  Volum
aer recirculat: min. 80 volumuri
hotă per oră.//  Dotat cu lampă
pentru iluminarea suprafeței de
lucru.//  Dotat cu minim 3 prize
electrice interne.//  Dimensiuni
totale (Lxlxh):≈1000-1300x500-
600x500-600mm// Tensiune
alimentare: 210-230 V/ 50 Hz //
Cerințe de certificare: Conformitate
cu directiva 93/42 CEE. // Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite, valabil,
copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. //
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu  // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. //Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

33100000-1

20 Frigider p/u laborator
4.00Bucată20.1 Frigider p/u laborator

Descriere Frigider pentru reactivi
cu usa transparenta volum mare
500-700L//  Cod 140750 //
Frigidere proiectate pentru a stoca
produse de laborator, culturi și
probe la temperaturi de obicei între
2 și 8 grade Celsius. Configuraţie:
mobil//  Capacitatea  500-700 l//
Număr de rafturi  ≥ 10//  Uşa:
Număr  ≥ 1m,  Roţi  opțional//
Frîne  opțional// Lumină interior
da// Construcţie interioară  oţel
inoxidabil//  Construcţie exterioară
cu acoperire anticorozivă// Afisaj
temperatură  digital// Alarme:
acustică, vizuală // Răcire
ventilate// Temperatura reglabilă
+2...+8°C//  Dimensiuni dispozitiv -
partea cea mai îngustă - maximum
80 cm (pentru încadrarea în
încăpere).//   Alimentare  220 V, 50

33100000-1
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4.00Bucată20.1 Frigider p/u laborator Hz//  Agent frigorific  R 404a//
Zgomot  < 50 dB// Cerințe de
certificare: Conformitate cu
directiva 93/42 CEE. // Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite, valabil,
copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. //
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu  // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. //Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

33100000-1

21 Centrifuga de laborator 48-72 tuburi
2.00Bucată21.1 Centrifuga de laborator 48-72 tuburi Specificația: Anul de producere:

2018-2019 .//  Capacitate: rotor
inclus pentru 48-72 eprubete de 15
ml// Tip Rotor: Basculant sau cu
unghi fix// RPM: setabil, 1000-
6000 rpm//  RCF: setabil //
Abaterea maximă de la viteza
setată: 5% //  Durata ciclu: 0-60
min //  Pasul de incrementare timp
de lucru: 10 s//   Afișare: Viteza
actuală, timp rămas// Tip interfață:
Display LCD// Alimentare: 210-
230 V 50 HZ//   Tip motor: fără
perii//  Capacul sa fie transparent
sau dotat cu fereastra sau alta cale
de acces, necesar pentru efectuarea
procedurii de verificare periodica a
turatiilor, conform normelor și
standardelor în vigoare//  Termen
mediu de viață: min 10 ani//
Temperatura mediului ambient la
exploatare: 10-35 C// Cerințe de
certificare: Certificat CE sau
declarație de conformitate CE cu
anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. //
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic

33100000-1
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2.00Bucată21.1 Centrifuga de laborator 48-72 tuburi de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu  // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. //Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

33100000-1

22 Centrifuga de laborator 24  tuburi
3.00Bucată22.1 Centrifuga de laborator 24  tuburi Specificația: Anul de producere:

2018-2019//  Capacitate: rotor
inclus pentru 24-48 eprubete de 15
ml// Tip rotor: Basculant// Capacul
sa fie transparent sau dotat cu
fereastra sau alta cale de acces,
necesar pentru efectuarea
procedurii de verificare periodica a
turatiilor, conform normelor și
standardelor în vigoare//  RPM:
setabil, 1000-6000 rpm//  RCF:
setabil// Abaterea maximă de la
viteza setată: 5% //
Durata ciclu: 0-60 min//  Pasul de
incrementare timp de lucru: 10 s//
Afișare: Viteza actuală, timp
rămas.// Tip interfață: Display
LCD//  Tensiune alimentare: 210-
230 V/ 50 Hz// Cerințe de
certificare: Certificat CE sau
declarație de conformitate CE cu
anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. //
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu  // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. //Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională

33100000-1
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3.00Bucată22.1 Centrifuga de laborator 24  tuburi33100000-1

23 Agitator roller pentru eprubete
1.00Bucată23.1 Agitator roller pentru eprubete Descriere: Agitator roller pentru

omogenizarea lichidelor din
eprubete de 5-10 ml. Specificația:
Anul de producere: 2018-2019//
Mișcarea: basculantă și rotativă.//
Viteza – 10-80 rpm .//  Sarcina: 0-
2kg.//  Numărul de role – 5-10.//
Dimensiuni role: L: ≤350 mm, Ø
≤35 mm.//  Greutate <4 kg //  Mod
de operare: cronemetric(1s-99h) și
continuu. Tensiune alimentare: 210-
230 V/ 50 Hz//  Cerințe de
certificare: Certificat CE sau
declarație de conformitate CE cu
anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. //
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu  // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. //Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

33100000-1

24 Congelator
1.00Bucată24.1 Congelator Congelator pentru laborator (Ultra

freezer)// Cod 140720//  Descriere//
Congelatoarele sunt concepute
pentru a oferi stocare specializată
pentru probe biologice, culturi de
celule și alte materiale sensibile la
temperatura.//
Specificație:  Anul de producere:
2018-2019//  Configuraţie:
orizontal// Capacitatea:  50-60l//
Număr de rafturi:  ≥ 2//  Uşa
Externă 1//  Mecanism blocare cu
cheie// Roţi:  da// Iluminare
interior:  da//  Construcţie
interioară:  oţel inoxidabil//
Construcţie exterioară:  cu
acoperire anticorozivă//  Afişaj
temperature:  digital//  Alarme:
acustică,   vizuală// Răcire  ventilată
sau statică// Decongelare

33100000-1
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1.00Bucată24.1 Congelator automata// Domeniu de temperatură
-50°C .. -86 °C// Alimentare  220
V, 50 Hz//  Accesorii:coşuri tip
sertar,   divizoare pentru sertar//
Cerințe de certificare: Conformitate
cu directiva 93/42 CEE. // Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite, valabil,
copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. //
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu  // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. //Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

33100000-1

25 Dispozitiv pentru masurarea purităţii apei
2.00Bucată25.1 Dispozitiv pentru masurarea purităţii apei Specificația: Anul de producere:

2018-2019// Domeniu de măsură:
0-9990 ppm//  Auto shut-off: 10
minute//  Acuratete:  2 % //
Alimentare de la baterii// Buton
HOLD.Durată de lucru de la baterii:
minim 500  ore// Termen de
garanție: min. 24 luni. Certificat
pentru producător: ISO/IEC 17025
sau declarație de conformitate  cu
anexele corespunzătoare.

33100000-1

26 Microscop binocular
2.00Bucată26.1 Microscop binocular Microscop binocular, simplu//  Cod

250200//   Descriere:
Microscoapele cu lumină sînt
folosite în laboratoare clinice sau în
spitale pentru a examina lichide
biologice, ţesuturi, mase fecale.//
Specificația: Anul de producere:
2018-2019//  // Măsuţa   mecanică
pentru operare cu mâna dreaptă cu
acţionare coaxială pentru
deplasarea pe X și Y//   Fixator de
probe (lamele) universal pentru un
singur specimen// Revolver pentru
5 obiective// Obiective: Plan
Achromat, cu lentile din  sticla:  4x,
10x, 20x, 40x, 100x/1.25 Ulei//
Condensor  universal pre-centrat si
pre-focusat cu slot-uri pentru

33100000-1
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2.00Bucată26.1 Microscop binocular accesoriile pentru tehnica de
vizualizare cu contrast de fază și
câmp întunecat//  Diafragmă de
câmp pentru iluminarea Kohler//
Tub binocular:- cu unghi de
înclinare 30°// - cu ajustarea
distanţei interpupilare în diapazonul
minim 52-75 mm;//  Oculare
10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu
focusare)//  Iluminare LED//
Alimentare  210V-230 V, 50 Hz//
Unitatea de alimentare încorporată//
Accesorii: Ulei de imersie // Lampă
de rezervă 2 buc.// Cerințe de
certificare: Certificat CE sau
declarație de conformitate CE cu
anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. //
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu  // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. //Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

33100000-1

27 Dulap de uscare
1.00Bucată27.1 Dulap de uscare Specificaţie:  Anul de producere:

2018-2019//  Dulap cu aer uscat
destinat uscării instrumentelor
medicale// Capacitate 80 - 100 l//
Domeniul de temperatură
programabil: 50-200 grade C//
Rezoluția de programare ≤ 1 grad//
Afișaj LCD sau LED// Control
Microprocesor// Protecție
supraîncălzire// Construcția
interioară din oțel inox// Alarmă
vizuala si Sonora// Divergență față
de temperatura setată: max  1 C//
Timp încălzire până la temperatura
setată: max. 60 min.// Circulare
forțată a aerului.// Alimentarea 220
V, 50 Hz// Cerințe de certificare:
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată

33100000-1
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1.00Bucată27.1 Dulap de uscare prin semnatura și ștampila
participantului. //  Declarație de la
Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să
certifice termenul de garanție
pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu  // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. //Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

33100000-1

28 Autoclav
1.00Bucată28.1 Autoclav Autoclav 100 l cu încărcare

orizontală (oțel inox)// Cod
270160// Descriere: Sterilizatoare
cu aburi, cu încărcătură orizontală,
utilizează aburi sub presiune care
generează căldură umedă ce ajuta la
eliminarea microbilor viabili din
dispozitive medicale non-termic-
sensibile, inclusiv produse tolerante
la căldură folosite pentru îngrijirea
pacientului cu scopuri chirurgicale
şi  generale. Construcția interioară
este din oțel inox.//  Specificația:
Anul de producere: 2018-2019 //
Dimensiuni dispozitiv - partea cea
mai îngustă - maximum 80 cm
(pentru încadrarea în încăpere).
Inaltimea: max 170 cm //  Încărcare
orizontală// Construcția interioară
din oțel inox//  Exterior metalic
galvanizat sau oțel inox.//
Securitate la supraîncălzire da//
Alarme: acustică și 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 sfîrşitul procesului de
sterilizare da// Suprafata exterioara
izolată termic.//  Setarea de catre
utilizator a modului de lucru dorit
da//  Imprimantă da// Afișaj
alfanumeric// Ciclu de sterilizare:
Ciclu de presiune pozitivă // Ciclu
de uscare. // Facilități de setare:
timp, temperatură,
eliberare automată a vaporilor. //
Printarea datelor: da; // Racire
rapidă //
Volum interior 100 l//  Precizie
timp de sterilizare 1 min// Rafturi:
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1.00Bucată28.1 Autoclav minim 2 Regimuri de sterilizare:
minim 5 regimuri//  Gama de
temperature: 105-134 grade C//
Înregistrator date: da // Tip date:
data, timp, temperature,  presiune. //
Alimentare: Cerinţe de alimentare
la reţeaua electrică: 380V, 50 Hz//
Accesorii: stație de dedurizare a
apei cu filtrare, capacitatea de
dedurizare și filtrare să fie
respectivă consumului autocalvului.
// Cerințe de certificare:
Conformitate cu directiva 93/42
CEE. // Certificat CE sau declarație
de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată
prin semnatura și ștampila
participantului. //  Declarație de la
Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să
certifice termenul de garanție
pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu  // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. //Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu. //Să se
indice atît în oferta de preț cît și în
factură (la livrare), prețul separat
pentru fiecare dispozitiv, accesoriu
și consumabil din set.

33100000-1

29 Troliu endoscopic (2 videogastroscoape
diagnostice)

1.00Bucată29.1 Troliu endoscopic (2 videogastroscoape
diagnostice)

Set pentru videogastroscopie: Anul
producerii: 2018-2019;// .
Dispozitivele sa fie noi si
nefolosite.//  1.
VIDEOGASTROSCOP HDTV – 2
buc. // 2. VIDEOPROCESOR – 1
buc.// 3. MONITOR LCD 23”– 2
buc.// 4. ASPIRATOR
ENDOSCOPIC-1buc. // 5.TROLIU
ENDOSCOPIE – 1 buc. // 6. BRAT
MOBIL PENTRU FIXAREA
MONITORULUI DE TAVAN-1
buc. // 1. VIDEOGASTROSCOP
HDTV – 2 BUC// Specificație:   a)
Cu cameră incorporată CCD ce
permite HDTV / HD, 1920 X 1080;
// b) Camp de vedere (minim):
140°; // c) Permite investigarea
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată29.1 Troliu endoscopic (2 videogastroscoape
diagnostice)

endoscopica cu tehnologia de banda
ingusta de culoare, care are rolul de
a evidentia capilarele si structurile
de pe suprafata mucoasei, ceea ce
duce la o mai buna delimitare a
leziunilor de la nivelul mucoasei; //
d) Adancimea campului vizual
(intervalul minim): 2-100 mm; // e)
Capacitate de flexiune (minim): sus
210°,jos 90°, dreapta 100°, stanga
100°; // f) Manerul  de comanda
prevazut cu minim 4 butoane cu
functii variabile; // g) Canal
instrumentar min. 2,8 mm; // h)
Diametru exterior maxim al tubului
de insertie(maxim): 9,2 mm; // i)
Stocarea imaginilor / video cu date
de identificare a endoscopului
utilizat; // j) Lungimea de lucru
(minim): 1000 mm; // k) Cu
conector la sursa de lumina care nu
necesita capac de etansare a
contactelor electrice pentru a putea
fi imersat in apa, evitandu-se astfel
defectiunile datorate patrunderii
apei in interiorul endoscopului prin
imersarea lui fara capacul de
etansare.//  2. VIDEOPROCESOR
– 1 BUC // Specificație: a) Unitate
compacta videoprocesor cu sursa de
lumina; // b) Procesor imagine de
inalta definitie HDTV / HD, 1920p
X 1080p; // c) Permite investigarea
endoscopica cu tehnologia de banda
ingusta de culoare, care are rolul de
a evidentia capilarele si structurile
de pe suprafata mucoasei, ceea ce
duce la o mai buna delimitare a
leziunilor de la nivelul mucoasei; //
d) Cu iesire pentru semnal: S-
Video, HD-SDI, DVI; // e)
Memorie externa, conectare USB; //
f) Posibilitatea de intarirea
contururilor de structura pe minim
3 nivele; // g) Iris automat; // h)
Reglarea tonurilor de culoare
rosu/albastru/saturatie de culoare
(minim): + 8 pasi; // i) Posibilitatea
de etalonare automata de alb; // j)
Reglarea automata a amplificarii
(AGC); // k) Contrastul sa poata fi
setat in minim 3 moduri (Normal,
Inalt si Scazut); // l) Posibilitatea de
schimbare a marimii imaginii
endoscopice; // m) Posibilitatea de
inghetare a imaginii endoscopice pe
ecran; // n) Functie care da
posibilitatea selectarii automate a
celei mai clare imagini statice in
timpul inghetarii imaginii. // o)
Posibilitate de zoom electronic; //
p) Posibilitatea de alegere a
functiilor variabile pentru butoanele
endoscoapelor; // q) Posibilitatea de
recunoastere a datelor de
identificare ale endoscopului; // r)
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1.00Bucată29.1 Troliu endoscopic (2 videogastroscoape
diagnostice)

Afişarea datelor despre pacient; // s)
Posibilitatea de inregistrare a
datelor pentru minim 50 de
pacienti; // t) Posibilitatea de
inregistrare a setarilor pentru minim
20 de utilizatori; // u) Cu tastatura
pt. introducerea datelor; // v) Lampa
examinare :LED sau Xenon (
puterea nu mai mica de 250W
pentru lampa Xenon); // w) Sursa
de lumina echipata cu filtrele
necesare tehnologiei de banda
ingusta de culoare; // x) Ajustare
automata a luminozitatii in minim
13 pasi; // y) Pompa de aer inclusa
cu minimum 3 trepte; // z) Borcan
de apa autoclavabil; // 3.
MONITOR MEDICAL LCD – 2
BUC.// Specificație: a) Pentru
vizualizarea de imagini
endoscopice de minim 23”;//  b) Sa
intruneasca standardele de siguranta
medicala; // c) Rezolutie Full HD
(1920 x 1080px); // d) Intrare si
iesire semnal variabila: RGB (BNC
x3), Y/C,  Composit, HDMI
(compatibil cu DVI); //  e) Cu
minim o intrare pentru telecomanda
paralela (cu conector modular 8
pini); // f) Unghi de vedere minim –
170º/170º; // 4. ASPIRATOR
ENDOSCOPIC-1buc; //
Specificație: a) borcan autoclavabil
de 1.5 litri - 2buc; // b) filtre
bactericide - 5 buc; //  5. TROLIU
ENDOSCOPIE – 1 BUC. //
Specificație: a) Cu brat articulat pt.
fixarea monitorului LCD; // b) Cu
suport culisant pt. Tastaura; //
Număr de rafturi: ≥3; // c) Cu
suport pt. 2 endoscoape; // d)
Prevazut cu roti blocabile;// 6.
BRAT MOBIL PENTRU
FIXAREA MONITORULUI  DE
TAVAN-1 BUC.//  Cerințe de
certificare: Conformitate cu
directiva 93/42 CEE. // Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite, valabil,
copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. //
Prezentarea certificatelor de la
producator ce atesta personal
calificat local pentru efectuarea
service-ului si reparatiilor in
garantie si post-garantie. //
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Service post garantie,
asigurarea cu piese de schimb și
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1.00Bucată29.1 Troliu endoscopic (2 videogastroscoape
diagnostice)

consumabile pentru o perioada de
minim 8 ani. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu  // Training
pentru utilizatori și personalul
tehnic la instalare și la solicitare-
obligatoriu. // Timp de interventie
maxim 48 ore. // Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. //Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu. //Să se
indice atît în oferta de preț cît și în
factură (la livrare), prețul separat
pentru fiecare dispozitiv, accesoriu
și consumabil din set.

33100000-1

30 Ultrasonograf  General,  performanţă înaltă
(EXPERT), portabil cu troliu

1.00Bucată30.1 Ultrasonograf  General,  performanţă înaltă
(EXPERT), portabil cu troliu

Ultrasonograf General  performanţă
înaltă (EXPERT), portabil, cu
troliu,Tip laptop sau analogic//
Anul de producere: 2018-2019 //
APLICAŢII CLINICE: General,
Abdominal, Musculo-scheletal,
organe mici// PORTURI PENTRU
TRADUCTOARE ACTIVE: ≥3
(inclusiv prin extindere numar
porturi cu multiplicator)//  PORT
CW: ≥1//  NIVELE DE GRI:
≥256//  GAMA DINAMICĂ:
≥200dB//  CANALE FIZICE
PREPROCESARE: ≥ 512//
ADÂNCIME DE SCANARE: ≥ 40
cm//  DIAPAZON FRECVENTĂ
ASIGURATĂ DE DISPOZITIV  1-
22 Mhz  (minim); //
TRADUCTOARELE
ACCEPTATE DE SISTEM:
matriciale, convexe, TEE, intra-
operationale, sectoriale ,
volumetrice 4D, CW pencil,
monocristal//  Număr frecvențe
emise de un traductor ≥ 8//
POSTPROCESARE DA//  Moduri
de imagistică: M-mod DA//  M-
mod şi 2-D DA//  Armonici
Tisulare DA//  M-mode anatomic
DA (optional)// M-Mode color
DA//  DOPPLER Tip CW, PW,
CFM, TVI Masurari automatizate
DA;//  Calcule automate DA;//
Power Doppler DA;//  Duplex
DA;//  Triplex DA//
FUNCŢIONALITĂŢI:  Ajustare
frecventa DA;//  Diapazon dinamic
reglabil DA;//  Numar focusuri ≥ 4,
ajustabil;//  Pozitii de focalizare
≥15 puncte;// Ajustare mape de
culori ≥ 8;//  Selectare automata a
sondei la aplicarea presetului DA;//
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1.00Bucată30.1 Ultrasonograf  General,  performanţă înaltă
(EXPERT), portabil cu troliu

Reglare GAIN DA;//  TGC – cel
putin 8 segmente DA;// Funcţie de
optimizare automată a imaginii
DA;//  Funcţie de imbunatatire a
imaginii prin compunere spatiala
DA;// Vizualizare simultană duală a
imaginii DA;// Compunerea
imaginii pe baza de mai multe
fascicule DA;// Reglarea
semnalului acustic DA;//
Măsurători in timp real si in freeze
DA;//  Pachet IMT (Intima Media
Thickness) cu masurare automata;//
Elastografie in timp real DA;//
PAN/ZOOM imagine în timp real
DA;//  Zoom de înaltă definiţie şi
zoom pe arii preselectate DA;//
imagine îngheţată DA//  Spaţiul de
stocare ≥ 250 GB SSD;//  Memorie
CINE ≥ 150sec DA;// CD/DVD
DA//  Porturi extensie:USB 3.0 ≥2
DA//  Video/Audio, HDMI DA;//
DICOM 3.0
DA;//TRADUCTOARE:  Convex
cu frecvenţe de lucru 1.5 - 5 Mhz  -
1 unitate; Liniar cu frecvenţe de
lucru 4 – 16.0 MHz -1unitate sau 2
unități care vor cuprinde diapazonul
dat;// Ultrasonograful livrat să fie
setat pentru lucru cu traductoarele
livrate;// Sistem biopsie  ecoghidată
pentru traductorul convex – 1
unitate;// Sistem biopsie  ecoghidată
pentru traductorul liniar – 1 unitate
sau 2 unități(în dependență de
numărul de traductoare) ;
//MONITOR FULL HD ≥ 15.6”
Rezolutie ≥1920x1080;//
BUTOANE CONSOLA
Configurabile DA,// Posibilitatea
efectuării Upgrade DA;// Baterie
incorporata, cu durata de lucru ≥
1.5h// Imprimanta termica alb/negru
– 1buc;//Geanta pentru transportare
DA;//DVD/CD RW incroporat
DA;//TROLIU:  4 roti blocabile
DA; // Fixare securizata a
ultrasonografului DA;//  Reglarea
pe verticala  cel putin ≥ 80-100
cm;//Multiplicator pentru
conectarea sondelor - cel putin 3
porturi;// Suport pentru imprimanta
DA;// Sursa de alimentare
incorporată DA;// Alimentare
electrica: 210V – 240V. // Cerințe
de certificare: Conformitate cu
directiva 93/42 CEE. // Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite, valabil,
copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. //
Prezentarea certificatelor de la
producator ce atesta personal
calificat local pentru efectuarea
service-ului si reparatiilor in
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1.00Bucată30.1 Ultrasonograf  General,  performanţă înaltă
(EXPERT), portabil cu troliu

garantie. // Declarație de la Ofertant
– confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.// Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu  // Training
pentru utilizatori și personalul
tehnic la instalare și la solicitare-
obligatoriu. Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. //Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu. //Să se
indice atît în oferta de preț cît și în
factură (la livrare), prețul separat
pentru fiecare dispozitiv, accesoriu
și consumabil din set.

33100000-1

31 Diatermocoagulator cu accesorii
1.00Bucată31.1 Diatermocoagulator cu accesorii Specificație:  Aplicații – intervenții

chirurgicale oftalmologice;//
Interfețe pentru electrozi –
monopolar, bipolar și neutru; //
Curent continuu și pulsatil;//
Conector pentru egalarea
potenţialului;// Afișarea
parametrilor ecran LED/LCD;//
Diapazoanele necesare de lucru:
tăiere  1-50 W / 300 Ω; coagulare:
1-50 W / 300 Ω;// Tensiunea de
alementate 210-240V, 50Hz;//
Accesorii livrate:  Troliu cu 4 roţi
blocabile; //Pedala de control pentru
coagulare şi tăiere;//  Piese de mână
cu butoane pentru tăiere și
coagulare, lungimea ≤160mm, tip
pix – 9 unități, reutilizabile,
autoclavabile;// Electrozi de tip ac
drept izolat cu porțiunea activă
2mm– 7 unități, reutilizabile,
autoclavabile,  compatibile cu
piesele de mână livrate// Electrod
de tip ac, curbat, izolat cu porțiunea
active 2mm – 2 unități,
reutilizabile, autoclavabile,
compatibile cu piesele de mână
livrate;// Forceps bipolar cu capete
de tip ac, drept, porțiunea de
coagulare ≤ 6mm – 1 unitate,
reutilizabil, autoclavabil, compatibil
cu piesele de mână livrate;//;
Forceps bipolar cu capete de tip ac,
curbat, porțiunea de coagulare ≤
6mm – 1 unitate, reutilizabil,
autoclavabil, compatibil cu piesele
de mână livrate;// Electrod neutru
reutilizabil, autoclavabil – 10
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1.00Bucată31.1 Diatermocoagulator cu accesorii unități;// Cablu interconectare
electrod neutru -
diatermocoagulator, lungimea ≥ 3m
– 10bucăți. Cerințe de certificare:
Conformitate cu directiva 93/42
CEE // Certificat CE sau declarație
de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată
prin semnatura și ștampila
participantului. //  Declarație de la
Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să
certifice termenul de garanție
pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu  // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. //  Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu. //Să se
indice atît în oferta de preț cît și în
factură (la livrare), prețul separat
pentru fiecare dispozitiv, accesoriu
și consumabil din set.

33100000-1

32 Criocoagulator cu accesorii
1.00Bucată32.1 Criocoagulator cu accesorii Descriere: Specificație: Gaz

medical utilizat – oxid de azot,
dioxid de carbon; //Afişarea
parametrilor: ecran LCD/LED;//
Presiune de lucru – 3100-5800kPa;
// Regim automat de evacuare a
gazului utilizat;// Detectarea
automata a tipului de sondă
conectată; // Accesorii livrate:
Sondă reutilizabilă, virf curbat
pentru cataractă, diametrul - 1,5
mm(±0,1mm) – 1 unitate;// Sondă
reutilizabilă, virf curbat-alungit
retinal, diametrul –
2,5mm(±0,1mm) – 1 unitate;//
Sondă reutilizabilă pentru criopexie
transclerală retinal, diametrul –
2,5mm(±0,1mm) – 1 unitate;//
Sondă reutilizabilă, intravitral,
diametrul – 0,8-0,9mm  – 1 unitate;
// Sondele livrate să fie
autoclavabile;/ /Temperatura de
operare: diapazonul:-70C până la -
88C; // Pedală de control,// Troliu
cu 4 roţi blocabile;// Butelie minim
5l, presiune ≥8000 kPa -1unitate;//
Tensiunea de alementate 210-240V,
50Hz;// Cablu de alimentare de
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1.00Bucată32.1 Criocoagulator cu accesorii minim 3m.// Cerințe de certificare:
Conformitate cu directiva 93/42
CEE // Certificat CE sau declarație
de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată
prin semnatura și ștampila
participantului. //  Declarație de la
Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să
certifice termenul de garanție
pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu  // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. //  Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu. //Să se
indice atît în oferta de preț cît și în
factură (la livrare), prețul separat
pentru fiecare dispozitiv, accesoriu
și consumabil din set.

33100000-1

33 Oftalmoscop  direct
2.00Bucată33.1 Oftalmoscop  direct Specificație: Aperturi:  Macula,

Mediu, Large, Hemispot, Slit; //
Diapazonul măsurării: -36D ~
+38D (pasu 1D); // filtre: Cobalt
Blue, Red-Free; // Iluminare: LED;
// Acumulatoare și unitate de
încărcare.//
Cerințe de certificare: Conformitate
cu directiva 93/42 CEE // Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite, valabil,
copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. //
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu  // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. //  Ghid rapid al

33100000-1
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2.00Bucată33.1 Oftalmoscop  direct utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

33100000-1

34 Autorefractometru
1.00Bucată34.1 Autorefractometru Specificație: Măsurări: diametrul

minim al pupilei 2 mm; // Refractie:
sfera -25~+22 D, (pasu
0.12D/0.25D); cilindru 0~+/-10 D,
(pasu 0.12D/0.25D˚);         axa
0~180°(pasu 1˚/5˚); //
Keratometrie: raza de curbura a
corneei 5~10.00 mm (pasu 0.01
mm);  putere de refractie
33.00~67.50 D(pasu 0.12D/0.25D);
astigmatism 0~+/-10 D(pasu
0.12D/0.25D);  axa 1~180°(pasu
1˚/5˚); //
masurarea distanței interpupilară:
automat, manual (20-85mm, pasu
1mm). //
Display  minim 5.5"; //  Suport cu
înălțime reglabilă; // Interfețe: USB,
LAN, RS-232C. // Cerințe de
certificare: Conformitate cu
directiva 93/42 CEE // Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite, valabil,
copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. //
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu  // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. //  Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

33100000-1

35 Perimetru computerizat
1.00Bucată35.1 Perimetru computerizat Specificație: Diapazonul pe un ochi

: 0˚ - 90˚; // Marimea stimularii
(după Goldmann): I, II, III, IV, V ;
// Metode: standart: W/W,
Albastru/Verde, Flicker, Rosu pe
alb; // Strategii: TOP, Dinamică,
Normală; //
Programe: General/Glaucom 30˚,
General/Glaucom periferic, Macula,
Screening, Disability; // Rețele:
DICOM, Ethelnet, EMR; // Suport

33100000-1



pag. 36

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată35.1 Perimetru computerizat cu înălțime reglabilă; // Calculator
cu aplicatie de monitorizare a
pacientilor; // UPS minim 10 min
de lucru neintrerupt autonom. //
Cerințe de certificare: Conformitate
cu directiva 93/42 CEE // Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite, valabil,
copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. //
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu  // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. //  Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

33100000-1

36 Set lentile pentru corecţie aeriană optică  cu
Montură

2.00Bucată36.1 Set lentile pentru corecţie aeriană optică  cu
Montură

Specificație: Numarul minim de
lentile 260. // Diapazonul lentilelor:
SPH (sferic): ±0.12D~±20.00D; //
CYL (cilindru): ±0.12D~±6.00D. //
Montura:
metalică, numărul cuplare a
lentilelor 4, distanta ajustabilă:
48~80mm. //
Cerințe de certificare: Certificat de
conformitate care atestă calitatea
bunului, valabil, copie confirmată
prin semnatura și ștampila
participantului. //  Declarație de la
Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să
certifice termenul de garanție
pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.

33100000-1

37 Gonioscop
(Lentila Goldman)

1.00Bucată37.1 Gonioscop
(Lentila Goldman)

Specificație:  cu trei oglinzi; //
Câmpul de vedere: 60˚/66˚/76˚; //
Magnificarea imaginii: 1.06x. //
Cerințe de certificare: Certificat de
conformitate care atestă calitatea

33100000-1
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1.00Bucată37.1 Gonioscop
(Lentila Goldman)

bunului, valabil, copie confirmată
prin semnatura și ștampila
participantului. //  Declarație de la
Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să
certifice termenul de garanție
pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.

33100000-1

38  Lentila Volk  20D
1.00Bucată38.1  Lentila Volk  20D Specificație:  46°/60° campul de

vedere; // 0 .32x spotul laser; //
3.13x marirea imaginii; // distanta
de lucru este de 50 mm.// Cerințe de
certificare: Certificat de
conformitate care atestă calitatea
bunului, valabil, copie confirmată
prin semnatura și ștampila
participantului. //  Declarație de la
Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să
certifice termenul de garanție
pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.

33100000-1

39  Lentila Volk  78D
1.00Bucată39.1  Lentila Volk  78D Specificație:  74°/89° campul de

vedere; //  1.32x spotul laser; //
0.93x marirea imaginii; // distanta
de lucru este de 7 mm.// Cerințe de
certificare: Certificat de
conformitate care atestă calitatea
bunului, valabil, copie confirmată
prin semnatura și ștampila
participantului. //  Declarație de la
Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să
certifice termenul de garanție
pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.

33100000-1

40  Lentila Volk 90D
1.00Bucată40.1  Lentila Volk 90D  Specificație:  81°/97° campul de

vedere; // 1.08x spotul laser; //
0.93x marirea imaginii; // distanta
de lucru este de 8 mm.// Cerințe de
certificare: Certificat de
conformitate care atestă calitatea
bunului, valabil, copie confirmată
prin semnatura și ștampila
participantului. //  Declarație de la
Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să
certifice termenul de garanție
pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului.

33100000-1

41 Microscop specular (endotelial)
1.00Bucată41.1 Microscop specular (endotelial) Specificație:  ≤15 imagini pe

investigații per ochi; // magnificarea
190x; //
regimuri: manual, automat; //

33100000-1
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1.00Bucată41.1 Microscop specular (endotelial) capturarea poziției: centrul ≤6
puncte periferice;
valorile analizei: numărul celulelor,
densitate celulară, marimile
minimale și maximale a celulelor,
coeficient de  variație a suprafeței
celulare; // LCD ≤8" ; //
exportarea datelor: USB, LAN,
imprimantă; // baza mobilă : axa X
88 mm, axa Y 40 mm, axa Z 50
mm. // suport cu înălțime reglabilă.
//Cerințe de certificare:
Conformitate cu directiva 93/42
CEE // Certificat CE sau declarație
de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată
prin semnatura și ștampila
participantului. //  Declarație de la
Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să
certifice termenul de garanție
pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu  // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. //  Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

33100000-1

42 Sistem Ureteroscop digital flexibil de unică
folosință

1.00Bucată42.1 Sistem Ureteroscop digital flexibil de unică
folosință

Ureteroscop digital flexibil de unică
folosință - 5 buc.  Specificație:
Sistemul optic: sursă de lumină
încorporată în mâner;// Tip
iluminare: fibră optică;// Cîmpul de
vedere ≥ 90°; // Adîncimea
câmpului vizual: intervalul 2-
60mm;// Deflexie capăt distal: ≥
270°- sus;  ≥270° -jos;// Diametrul
capătului distal: ≤ 9Fr (3mm); //
Diametrul tubului exterior: ≤9,6 Fr
(3,23mm);// Canalul de lucru: ≥ 3.6
Fr (1,2mm); // Lungimea de lucru:
>600mm;// Sistem video (mobil pe
troliu sau portabil). Specificație:
Monitor – 1 buc;// Tip: TFT,
LCD;// Dimensiuni: ≥12″;// color;
// Videoprocesor – 1 buc; // Separat
sau incorporat în monitor; //
posibile conexiuni: DVI, VGA,
SDI, VIDEO; // Memorie stocare:
> 8Gb;  //Cerințe de certificare:
Conformitate cu directiva 93/42

33100000-1
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1.00Bucată42.1 Sistem Ureteroscop digital flexibil de unică
folosință

CEE // Certificat CE sau declarație
de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată
prin semnatura și ștampila
participantului. //  Declarație de la
Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să
certifice termenul de garanție
pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu  // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. //  Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu. //Să se
indice atît în oferta de preț cît și în
factură (la livrare), prețul separat
pentru fiecare dispozitiv, accesoriu
și consumabil din set.

33100000-1

43 Sistem de litotripsie avansat cu actiune
dubla (combinat de distrugere ultrasonica si
balistic a pietrelor cu aspiratie integrata in
maner)

1.00Bucată43.1 Sistem de litotripsie avansat cu actiune dubla
(combinat de distrugere ultrasonica si balistic a
pietrelor cu aspiratie integrata in maner)

Descriere: Sistem combinat de
distrugere ultrasonica a pietrelor cu
aspiratie integrata in maner,  cu
urmatoarele cerinte -1 buc: - Sa fie
un sistem care sa combine undele
ultrasonice si balistice; // -
Frecventa socurilor ballistice de
300Hz +/- 1%; // - Frecventa
undelor ultrasonice de 21KHz +/-
1%; // - Activarea impulsului
ultrasonic sa se faca prin butoane de
comanda de pe manerul probei; // -
Sa aiba controlul aspiratie la piesa
de mana; // - Controlul aspiratiei de
pe maner sa se faca gradual; //-
Controlul sa se poata face si de la
pedala dubla; // Manerul cu
traductorul ultrasonic sa fie
autoclavabil-1 buc.; // - Conexiunea
la generator ultrasonic si pneumatic
sa se faca printr-un singur cablu; // -
Sa aiba inel de control al aspiratiei,
la utilizarea unui aspirator extern;
//- Sa aiba butoane de activare a
generarii impulsurilor; // -Proba
ultrasonica pentru ureteroscop-1
buc.; // - Reutilizabila,
autoclavabila // - Diametrul maxim
1.5-1.6 mm; // - Lungime minim
560mm; // - Sa aiba canal de
aspiratie; // -Sa includa pedala de
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1.00Bucată43.1 Sistem de litotripsie avansat cu actiune dubla
(combinat de distrugere ultrasonica si balistic a
pietrelor cu aspiratie integrata in maner)

comanda dubla cu 2 moduri de
activare, standard si energie
ridicata-1 buc.// Cheie de fixare a
probei in traductor: -
Dinamometrica; - Autoclavabila. //
Sa fie disponibile atat probe
reutilizabile, autoclavabile, cat si de
unica folosinta. // Probele sa fie
disponibule in diverse diametre, de
la 0.97mm pana la 3.76mm si
diverse lungimi, de la 577 mm pana
la 395mm, pentru a putea fi
utilizate pentru distrugerea
calculilor in aparatul urologic
inferior si superior. // 2 buc - proba
litotripsie reutilizabilă, 390-400mm,
3,76mm(11,3 Fr) // 2 buc - proba
litotripsie reutilizabilă, 560-570mm,
1,50mm(4,5 Fr) // 1 buc - proba
litotripsie reutilizabilă, 570-800mm,
0,97mm(2,91 Fr) //  Diametrul
indicat este un standard utilizat în
intervențiile urologice. // Cerințe de
certificare: Conformitate cu
directiva 93/42 CEE // Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite, valabil,
copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. //
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu  // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. //  Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu. //Să se
indice atît în oferta de preț cît și în
factură (la livrare), prețul separat
pentru fiecare dispozitiv, accesoriu
și consumabil din set.

33100000-1

44 Ureteroscop/Renoscope, 9.5 Fr., 6°
1.00Bucată44.1 Ureteroscop/Renoscope, 9.5 Fr., 6° Specificație:

Ureteroscop/Renoscop, 9.5 Fr.,//
unghiul de vedere 6°,// lungime 43
cm, //capăt distal  8 Fr.,// diametrul
teacă: 9.5 Fr. treptat-uniform până
la 12 Fr.,//  autoclavabil,//  cu
ocular angulat, fibră  optică de

33100000-1
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1.00Bucată44.1 Ureteroscop/Renoscope, 9.5 Fr., 6° transmisie a luminii incorporată, 2
porturi laterale pentru irigare și 1
canal de lucru pentru utilizarea cu
instrumente pînă la 5 Fr., //
Material lentilă exterioară: safir,
pentru rezistență sporită la defecte
mecanice. // Accesorii în set:
Adaptor pentru înserarea firelor de
ghidare,// Port instrumental cu
sistem de etanșare și deconectare
rapidă, // Conector pentru tub de tip
LUER-lock  2 buc. pentru fiecare
canal, // Capac de etanșare 10 buc.,
// Adaptor pentru dozare/control
debit. // Cerințe de certificare:
Conformitate cu directiva 93/42
CEE // Certificat CE sau declarație
de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată
prin semnatura și ștampila
participantului. //  Declarație de la
Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să
certifice termenul de garanție
pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare. //
Instalare, darea in exploatare de
către participantul câștigător-
obligatoriu  // Training pentru
utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de utilizare in
conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu
privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4
Articolul 14. P. 3.

33100000-1

45 Statie de producere vacuum medical
1.00Bucată45.1 Statie de producere vacuum medical Componentele și specificațiile

tehnice a stației de producere a
vacuumului medical: Pompă
vacuum:  2 buc; // Putere motor
electric:   diapazon 2kWt-3kWt,
380V. // Nivel zgomot: nu mai
mare de 70 dB; // Putere de
absorbție: 2x100-150 m3/oră //
Rezervor vacuum: 1 buc. min. 900
litri; // Panou de comandă: digital
cu afișarea parametrilor de lucru; //
Set de filtrare bactericidă; // Vas de
evacuare condensat; // Sistem de
evacuare a gazului expirat; //
Cerințe de certificare:  Certificare
marcaj CE; // ISO 9001 // ISO
13485 // DE97/23/CEE // Declarație
de la Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să
certifice termenul de garanție
pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare. //
Instalare, darea in exploatare de
către participantul câștigător-

33100000-1
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1.00Bucată45.1 Statie de producere vacuum medical obligatoriu (cu toate lucrările de
conectare, racordare la rețelele
existente). // Training pentru
utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. // În set, obligatoriu va fi
inclus kit (sau kit-uri) de
mentenanță  recomandat de
producător, necesar pentru
funcționarea stației timp de un an.
Orele estimate de lucru a stației
pentru un an de funcționare este de
7000ore. //  ATENȚIE PENTRU
PARTICIPANȚI!! Criteriile care
vor fi obligatoriu respectate și
îndeplinite.// Condiții tehnice
prealabile: Încăpere existentă în
incinta spitalului. Et 15. //
Dimensiuni încăpere: lungime
3800mm,  lățime 2330mm, înălțime
2200mm. // Dimensiuni ușă de
intrare  880mm x 2000mm. //
Dimensiuni carcasă ușă 1100mm
x2150mm.// Stația se va încadra în
limita dimensiunilor indicate. //  Se
va permite în caz excepțional
demontarea carcasei ușei de intrare,
pentru a permite instalarea stației în
incăperea existentă, în caz că nu se
încadrează în limita dimensiunilor
ușii existente. În acest caz
compania va demonta ușa existentă
și  va instala ușa  nouă  cu
dimensiuni nu mai mici ca cea
existentă (din profil de aluminiu,
fără geam, lăcat inclus).  Alte
lucrări de demolări nu sunt admise.
// Racordarea la rețeaua existentă de
vacuum, conectare la rețeaua
electrică cu instalare a automatelor
de protecție, montarea și instalarea
sistemului de evacuare a gazului
expirat – obligatoriu. //Să se indice
atît în oferta de preț cît și în factură
(la livrare), prețul separat pentru
fiecare dispozitiv, accesoriu și
consumabil din set.

33100000-1

46 Autoclav
1.00Bucată46.1 Autoclav Destinație: sterilizarea deșeurilor

medicale periculoase (plastic, sticlă,
cauciuc, textile, seringi).
Specificație: Capacitate: 350-400 l.
//  Dimensiuni dispozitiv - partea
cea mai îngustă - maximum 90 cm
(pentru încadrarea în încăpere). //
Încărcare orizontală.// Cameră
internă din oțel inoxidabil. //
Carcasă - metalic galvanizat sau
oțel inox. // Dispozitive de
siguranță: Deconectare automata la

33100000-1
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1.00Bucată46.1 Autoclav nivel scăzut de apă, securitate la
supraîncălzire și suprapresiune. //
Regimuri de sterilizare - automat. //
Regim de uscare –da . // Gama de
temperatură : 121 - 134  grade C. //
Cerinţe de alimentare la reţeaua
electrică: 380V, 50 Hz.// Consum -
12-18 kw/ora. (Secția unde urmează
de a fi instalat autoclavul nu este
dotată cu linii electrice de putere
înaltă).// Control electronic:
microprocessor – optional. //
Interfață utilizator: Display -
optional.// Pre și post vacuum:
optional. // Generator de aburi: DA
// Imprimantă: optional. //
Accesorii: Coș de sîrmă din oțel
inoxidabil – 2 buc. // Stație de
dedurizare a apei cu filtrare,
capacitatea de dedurizare și filtrare
să fie respectivă consumului
autocalvului.  //Cerințe de
certificare: Conformitate cu
directiva 93/42 CEE // Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite, valabil,
copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. //
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu  // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. //  Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu. //Să se
indice atît în oferta de preț cît și în
factură (la livrare), prețul separat
pentru fiecare dispozitiv, accesoriu
și consumabil din set.

33100000-1

47 Mărunțitor pentru deșeuri medicale
1.00Bucată47.1 Mărunțitor pentru deșeuri medicale Destinație: mărunțirea deșeurilor

infecțioase și tăietore - înțepătoare
(plastic, textile, seringi). //
Dimensiuni dispozitiv - partea cea
mai îngustă - maximum 90 cm
(pentru încadrarea în încăpere). //
Încărcare verticală. // Tehnologia de
rotație a cuțitelor elimină
posibilitatea de blocare/înfășurare a
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1.00Bucată47.1 Mărunțitor pentru deșeuri medicale deșeurilor textile.
Conectarea automată a rotației
inverse atunci când se blochează. //
Sistem de securitate - blocarea
automată a cuțitelor atunci când se
deschide capacul buncărului. //
Capacitatea rezervorului de
încărcare  60 - 100 litri. //
Productivitate - 150 - 250 litri / oră.
// Posibilitatea spălării camerei de
primire și a cuțitelor cu apă.
//Cuțitele din oțel călit. //Cerinţe de
alimentare la reţeaua electrică:
380V, 50 Hz. // Puterea
dispozitivului 5-15 KW/oră. //
Accesorii: Cărucior pentru
scoaterea deșeului mărunțit – da.
//Cerințe de certificare:
Conformitate cu directiva 93/42
CEE // Certificat CE sau declarație
de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată
prin semnatura și ștampila
participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să
certifice termenul de garanție
pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu  // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. //  Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

33100000-1

48
Umidificator pentru oxigen

5.00Bucată48.1
Umidificator pentru oxigen

Descriere: Dispozitiv utilizat pentru
combaterea hipoxiei pacientului.//
Barbotor de plastic, plastic tip:
HDPE. //  Tipul conexiunii la O2-
tub de silicon. // Conector de intrare
cu diametrul exterior: 10mm/
Conector de iesire 7mm.//
Presiunea de intrare 3-5 bar.//
Tipul recipientului: umidificator
reutilizabil și autoclavabil.//
Indicator nivel de apă în recipient:
minim și maxim. // Capacitatea
recipientului umidificator 400-500
ml.// Ieșiri pentru tubul de O2
minim 1(unu).//  Conectorul de
iesire compatibil cu masca de
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5.00Bucată48.1
Umidificator pentru oxigen

oxigen tip standart (interconectare
tub silicon). //Cerințe de certificare:
Conformitate cu directiva 93/42
CEE. // Certificat CE sau declarație
de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată
prin semnatura și ștampila
participantului. //  Declarație de la
Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să
certifice termenul de garanție
pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu. // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. // Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

33100000-1

49 Sistem de aspirație Bobrov
5.00Bucată49.1 Sistem de aspirație Bobrov Descriere: dispozitivul asigură

viteza de pompare a substanțelor,
viteza de acțiune și precizia dozării
în mediul subcutanat și intravenos.//
Volum borcan 1 litru//  Gradare
borcan Da//  Borcan (material)
sticlă, înălțimea borcanului 260-280
mm// Dop pentru borcan Forma
conica 34mm-37mm, cu 2 orificii
pentru tuburile de sticla diametrul-
7mm.//  Accesorii:   Pompă de
mână tip para - 2 buc. +furtune de
interconectare.//  Diametrul interior
7mm,//  tuburi de sticlă - 3 bucati,//
diametrul 7 mm;//  lungimi  91 +/-
1mm, 236 +/- 1mm, 280 +/- 1mm.//
//Cerințe de certificare:
Conformitate cu directiva 93/42
CEE // Certificat CE sau declarație
de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată
prin semnatura și ștampila
participantului. //  Declarație de la
Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să
certifice termenul de garanție
pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu //
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50 Rectoscop pentru examinare cu
instrumentariu

2.00Bucată50.1 Rectoscop pentru examinare cu instrumentariu Rectoscop pentru examinare cu
instrumentariu inclus. Set de
dispozitive complet pentru
efectuarea investigațiilor
rectoscopice care să include
obligatoriu: Tubus  D=15 ±1mm;
L=200±10mm (1 buc)//  Obturator
pentru tubus  D=15±1 mm; L=200
±10mm (1 buc)//  Tubus  D=20±1
mm; L=300±10 mm – (2 buc) //
Obturator pentru tubus  D=20
±1mm; L=300±10mm (2 buc)//
Tubus  D=20 ±1mm; L=250±10
mm (1 buc)//  Obturator pentru
tubus  D=20±1 mm; L=250±10 mm
(1 buc)//  Tubus  D=20±1 mm;
L=200 ±10mm (1 buc)// Obturator
pentru tubus  D=20±1 mm; L=200
±10mm (1 buc)// Tubus  D=20±1
mm; L=150±10 mm (1 buc)//
Obturator pentru tubus  D=20±1
mm; L=150±10 mm (1 buc)//
Anoscop  (1 buc)// Lupa  (1 buc)//
Clește pentru vată   (2 buc)// Capac
de protecție (1 buc)// Suflantă   (1
buc)// Duză    (1 buc)// Mîner  (1
buc) //  Perie   (1 buc)// Forceps
pentru biopsie   (1 buc)// Forceps de
prindere   (1 buc)// Sonda-
coagulator cu canal de irigare,
D=4±0,1 mm; L=420 ±20mm (1
buc) // Forceps pentru biopsie mare
(1 buc)// Sursa de lumină - 1 buc.,
cu tensiunea de alimentare 210-
240V/50Hz, xenon sau halogen cu
puterea ≥100W sau LED de putere
echivalentă  +2 becuri de rezervă(în
cazul sursei halogen sau xenon). //
Cablu optic-luminiscent pentru
interconectare sursă de lumină –
resctoscop, L≥1800 mm -3 bucati.
Toate dispozitivele și accesoriile
livrate să fie compatibile între ele. //
Cerințe de certificare: Conformitate
cu directiva 93/42 CEE. // Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite, valabil,
copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. //
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu. // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
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2.00Bucată50.1 Rectoscop pentru examinare cu instrumentariu cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. // Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu. //Să se
indice atît în oferta de preț cît și în
factură (la livrare), prețul separat
pentru fiecare dispozitiv, accesoriu
și consumabil din set.

33100000-1

51 Coagulator multifunctional pentru sudarea
ţesuturilor

1.00Bucată51.1 Coagulator multifunctional pentru sudarea
ţesuturilor

Descriere: Sistem pentru sudarea
ţesuturilor multifuncţional de
electrochirurgie cu argon , aparat
atașat de hemocoagulare cu plasmă
argon, cărucior şi set accesorii şi
instrumente. // Pentru intervenții
chirurgicale de tip deschis,
transplant hepatic.// Specificație:
Număr canale: 4 independente, 2
taiere + 2 coagulare.//  Funcție de
autotestare. //Frecvență: 300-600
KHz// Putere tăiere maximă: 350 W
± 10% // Putere coagulare maximă:
300 W ± 10% // Modurile de
operare: Pure, soft, blend, spray; //
Flux argon la tăiere: 0,1-12 l/min ±
20%; // Flux argon la coagulare:
0,1-12 l/min ± 20% // Dimensiuni
ecran: >7” //
Set livrat: Modul electrocoagulare –
1 buc; // Modul Argon-plasmă – 1
buc; //
Pedală dublă – 1 buc; // Butelie
argon – 1 buc; // Cărucior pentru
transport cu 4 roți și min. 2 frâne –
1 buc; // Număr terminale de
egalare potențial pe cărucior : ≥ 4; //
Opțiuni: Ajustare putere automată.
// Indicare stare și calitate aplicare
pentru electrozi neutri de tip split. //
Minim 80 programe setabile
definite de utilizator. // Posibilitate
schimbare program de la pedală sau
piesa de mână. // Afișare simultană
a parametrilor pentru fiecare
instrument conectat. // Funcție de
autotestare.// Detectare automată tip
instrument conectat cu memorare
parametri presetați. // Posibilitate
conectrare 4 instrumente bipolare. //
Indicator acustic.// Indicator vizual.
// ACCESORIILE - sa fie produse
de acelasi producator.// -instrument
combinat pentru interventii
chirurgicale de tip deschis pentru
sigilarea/ligarea vaselor sangvine,
lungimea 180 mm, lungimea
virfului contactor 17mm, cu
intrerupator de activare incorporate,
tipul de conectare tip “IQ” sau
analog, lungimea cablului
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1.00Bucată51.1 Coagulator multifunctional pentru sudarea
ţesuturilor

interconnector minim 3 metri.-2
seturi; //
- comutator de mîna multi-use cu
diametrul soclului 2,4-3mm- 5
bucati, 4-5mm-5 bucati. + cu
cabluri de interconectare atașate
lungimea minim 3 metri //
-set electrozi pentru comutatoarele
de mina lungimea 37-39mm, cu
diametrul 2.4-3mm-25 bucati, 4-
5mm-25 bucati, compatibil cu
comutatoarele de mână livrate.// -
electrod neutru multiuse+cablu
interconectare cu lungimea minim 4
metri-10 bucati // - penseta bipolara
tip baioneta neadeziva virf drept
lungimea virfului contactor 8mm,
latimea virfului contactor 1-1.5mm
+ cablu interconnector cu lungimea
minim 3 metri. 2 seturi; // -penseta
bipolara tip baioneta cu orificiu
pentru irigare, lungimea virfului
contactor 7-8mm, latimea virfului
contactor 0.5mm  + cablu de
interconectare cu lungimea de
minim 3 metri. 2 seturi; // -sistem
sigilarea vaselor sangvine lungimea
370-390 mm, diametrul de 10mm,
lungimea virfului contactor
18mm/22,5mm latimea virfului
contactor la virf 3mm -1bucata; // -
comutator de mina pentru
instrumentele bipolare cu buton de
activare incorporate. Tip conector
IQ sau analog, lungimea firului
conector minim 3metri. 1 bucata; //
-sistem bipolar de sigilare a vaselor
sangvine cu lungimea de 370-
390mm, diametrul de 5-6mm,
lungimea virfului contactor de 20-
21mm o clema si 19-20mm a 2-a
clema. 1 bucata; // - butelie de gaz
(argon) volum 5-10 litri; // -
reductor de presiune intervalul de
2.5- 4.5 bar +furtun interconnector
de lungimea minim 1 metru; // -
electrod de tip ac pentru interventii
de tip deschis ajustabil  lungimea
110-115mm, diametrul 5-6mm.-2
bucati; // -comutator de mina+capac
de fixare cu conectare la sistemul
de distributie cu argon si la
diatermocoagulator + cablul
interconnector cu lungimea minim
3 metri – 2 seturi; // - electrod de
fascicul pentru operație deschisă,
rezistent la temperature inalte,
lungimea 100-105mm, diametrul 5-
6mm. 2 bucati; // Cerințe de
certificare: Conformitate cu
directiva 93/42 CEE. // Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite, valabil,
copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. //
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1.00Bucată51.1 Coagulator multifunctional pentru sudarea
ţesuturilor

Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu. // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. // Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu. //Să se
indice atît în oferta de preț cît și în
factură (la livrare), prețul separat
pentru fiecare dispozitiv, accesoriu
și consumabil din set.

33100000-1

52 Aspirator chirurgical
3.00Bucată52.1 Aspirator chirurgical Descriere: Aspiratoarele

chirurgicale sunt capabile să creeze
o presiune de vid > 600 mm Hg.
Cele mai multe proceduri
chirurgicale necesită aspirare pentru
a elimina sîngele şi lichidele care se
acumulează în zona operatorie şi
obstrucţionează vizibilitatea
chirurgului. //  Specificație:
Vacuum:  Limita minima 0 mm Hg;
// Limita maximă ≥ 600 mm Hg; //
Rata de flux, l/min.  25-35; //
Indicator vacuum:  da, // eroarea
≥±10% // Reglator aspirație: da //
Nivelul de zgomot, dBA ≤ 50 dBA;
// Vas colector:  Material: excepție
sticla; Numărul  ≥ 2 buc.;
Capacitatea, L    ≥ 3 L; // Protecție
la umplere - da; //
Vas tip reutilizabil- da; // Aspirator
mobil pe suport cu rotile:  ≥ 4 roti;
Roti cu frina da, ≥ 2 buc. //
Tensiunea de alimentare  220 V, 50
Hz; // Timp operare  > 1 h; // Filtru
de unică utilizare: 15 buc. //
Accesorii:  Suport de atașare a
borcanului; // Furtun de silicon
transparent sterilizabil, D 13mm,
>3metri. //
// Cerințe de certificare:
Conformitate cu directiva 93/42
CEE. // Certificat CE sau declarație
de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată
prin semnatura și ștampila
participantului. //  Declarație de la
Ofertant – confirmată prin
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3.00Bucată52.1 Aspirator chirurgical semnatura și ștampila, în care să
certifice termenul de garanție
pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu. // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. // Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

33100000-1

53 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) cu accesorii
specializate pentru interventii chirurgicale
vasculare

1.00Bucată53.1 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) cu accesorii specializate
pentru interventii chirurgicale vasculare

Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) cu accesorii
specializate
Descriere: Dispozitiv destinat
pentru tăierea și coagularea
țesuturilor  biologice în procesul
actului chirurgical care utilizează
curenți electrici de frecvență înaltă
Frecvența: cuprinsă înre 300 KHz şi
1 MHz // Canale de ieșire: •
Monopolar: 2 canale izolate; •
Comutator de mînă – Da; •
Comutator de picior – Da; •
Bipolar:     2 canale isolate; //
Moduri de lucru: Monopolar: •
Tăiere: Putere:    10-300 W,
rezistența 500 Ohm, discreție 1W;
• Coagulare:  Putere: 10-120 W,
discreție 1W; // Bipolar: • Tăiere:
Putere: 10-150 W, discreție 1W;  •
Coagulare:    Putere: 10-120 W,
discreție 1W; // Mod coagulare: •
Coagulare moderată – Da; •
Coagulare forțată – Da; • Coagulare
prin pulverizare – Da; Dozarea
automată a puterii -  Da; Funcţie de
autotestare – Da; Canal de ieșire
independentă – Da;//
Indicatoare:     Acustic si Vizual //
Electrosecuritate: • Clasa de
protecție  I;
• Tip CF;  // Accesorii:  •Comutator
de mînă , tăiere/coagulare,
lungimea firului de conectare min.
3m, reutilizabil, conector cu 3 pini
8 buc, soclu conector cu diametrele
4mm- 4 buc; 2,4mm - 4 buc. //  •
Electrozi de multifolosinta,
lungimea 150-160mm, 8 buc.,
diametrele 4mm - 4 bucati, 2.4 mm
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1.00Bucată53.1 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) cu accesorii specializate
pentru interventii chirurgicale vasculare

- 4 buc. Compatibili cu
comutatoarele de mina. // • Electrod
neutru reutilizabil, 10 buc;  // •
Comutator de picior tip pedală,
tăiere/coagulare, lungimea firului
de conectare minim 3m, 1 buc. //
Cablu de alimentare 220V,
lungimea minim 4 m, 1 buc. //
Cablu pentru egalizare de potențial,
lungime a firului minim 4m, 1
buc.// Notă: Accesoriile trebuie să
fie  produse de același producător
ca și dispozitivul. // Cerințe de
certificare: Conformitate cu
directiva 93/42 CEE. // Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite, valabil,
copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. //
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu. // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. // Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu. //Să se
indice atît în oferta de preț cît și în
factură (la livrare), prețul separat
pentru fiecare dispozitiv, accesoriu
și consumabil din set.

33100000-1

54 Sistem de ligare a vaselor sangvine
1.00Bucată54.1 Sistem de ligare a vaselor sangvine Descriere: Sistem de sigilare a

vaselor sangvine  pentru intervenții
chirurgicale laparoscopice.
Specificație: Configuratia de
output:  iesire izolata; // Suport :
Troliu cu 4 roți, 2 frâne, pentru
transportarea dispozitivului; // Ciclu
de lucru : La o sarcina de 30 de
ohmi, generatorul sa activeze un
timp de 4-7 secunde cu o pauza de
13-18 de sec timp de o ora. //
Baterie interna pentru memorie: da
//
Alerta Sonora: >60 dBa. //
Tensiunea la virful pensetei
bipolare 500V +/- 10V. // Minim un
canal bipolar izolat. // Racirea
naturala+convectie fortata. // Ecran
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1.00Bucată54.1 Sistem de ligare a vaselor sangvine tactil cu afisarea: indicator statut
system, Indicator starea
accesoriului conectat,
Indicator eroare de system. //
Profilul: Colorectal, urologic,
chirurgie generala, ginecologie,
operatii plastice. // Dispozitivul sa
fie de ultima generatie conform
tehnologiilor. // Anul de producer
2018-2019//  Confirmarea de la
producator a posibilitatii
aprovizionarii dispozitivului cu
accesorii si mentenanta minim 5
ani.
Softul dispozitivului sa fie ultima
versiune la momentul livrarii. //
Posibilitatea de face update la soft
gratuit pe perioada garantiei. //
Regim OFF si STAND-BY. //
Putere 270W.//  Optiuni:
Dispozitivul sa posede minim 2
tehnologii:
1.Tehnologia tip Ligasure sau
echivalent care sa fie caracterizata
de:  • o combinație optima de
presiune și energie pentru  sigilarea
vasculară;  • sigilarea permanenta a
vaselor cu diametrul pina la 7mm,
sau a gruparilor de tesuturi fara
disectie sau izolare; • ciclul mediu
de sigilare de 2-4 secunde;  •
sigiliile sa  reziste la o presiune
sistolica de minim 3 ori mai mare
decit cea normala. • sistemul de
răspuns controlat, feedback-ul
întrerupe automat livrarea de
energie atunci când ciclul de
sigilare este complet, eliminând
presupunerile. //
2.Tehnologia de Tissue  Fect sau
echivalent care sa fie caracterizata
de: •ajustarea automata a puterilor
in timp real in dependenta de
impedanta tesuturilor;  • rectificarea
valorii impedantei tesutului: >3Hz;
• Alimentare: 210-240V; 50-60 Hz;
// Accesorii: ligator laparoscopic cu
virf bont, virf drept 37±2 cm
(Sealer/Divider, Nano-coated) - 3
bucati . // Ligator laparoscopic cu
virf bont, virf curbat 37±2 cm
(Sealer/Divider, Nano-coated) - 3
bucati.// Accesoriile sa fie produse
de acelasi producator ca
dispozitivul. // Cerințe de
certificare: Conformitate cu
directiva 93/42 CEE. // Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite, valabil,
copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. //
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
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1.00Bucată54.1 Sistem de ligare a vaselor sangvine echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu. // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. // Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu. //Să se
indice atît în oferta de preț cît și în
factură (la livrare), prețul separat
pentru fiecare dispozitiv, accesoriu
și consumabil din set.

33100000-1

55 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) cu accesorii
specializate pentru interventii chirurgicale
ORL

1.00Bucată55.1 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) cu accesorii specializate
pentru interventii chirurgicale ORL

Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) cu accesorii
specializate
Descriere: Dispozitiv destinat
pentru tăierea și coagularea
țesuturilor  biologice în procesul
actului chirurgical care utilizează
curenți electrici de frecvență înaltă.
// Specificație:  Frecvența: Cuprinsă
înre 300 KHz şi 1 MHz; // Canale
de ieșire: • Monopolar: 2 canale
izolate; // • Comutator de mînă: Da;
// • Comutator de picior: Da; // •
Bipolar: 2 canale izolate; //  Moduri
de lucru:
Monopolar: • Tăiere: Putere: 10-
300 W;  Rezistența: 500 Ohm;
discreție 1W; //
• Coagulare: Putere: 10-120 W,
discreție 1W; // Bipolar: • Tăiere:
Putere: 10-150 W, discreție 1W; //
• Coagulare: Putere: 10-120 W,
discreție 1W; // Mod coagulare: •
Coagulare moderată  Da;  // •
Coagulare forțată  Da; // •
Coagulare prin pulverizare  Da; //
Dozarea automată a puterii Da;
Funcţie de autotestare   Da; //Canal
de ieșire independentă  Da; //
Indicatoare: Acustic si Vizual; //
Electrosecuritate: • Clasa de
protecție   I; //  • Tip  CF; //
Accesorii: -piesa de mina multiuse
autoclavabila cu soclu de 4mm - 4
buc. // -pensa bipolara 195±3mm,
lungimea virfului contactor
8±1mm, latimea virfului contactor
1mm – 2 buc. // -cablu
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1.00Bucată55.1 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) cu accesorii specializate
pentru interventii chirurgicale ORL

interconector pentru pensa bipolara,
lungimea minim 3 metri -2 buc. // -
pensa bipolara tip baioneta,
lungimea 195±3mm, lungimea
virfului contactor 6±0.5mm,
latimea virfului contactor 1mm - 2
buc. // -cablu interconector pentru
pensa bipolara tip baioneta,
lungimea minim 3 metri, 2 buc. // -
foarfece bipolare 230 ±10mm 2
buc. // -cablu interconectare pentru
foarfece bipolare lungimea minim
3m - 2 buc. // -foarfece bipolare
lungimea 160±3mm, cu virf de
forma curbata, lungimea virfului
contactor 15±1mm, latimea virfului
contactor la virf 1,5 mm, la baza
3±0.3 mm. + cablu interconector
lungimea minim 3 metri. // -
foarfece bipolar cu virf curbat, de
lungimea 190±5 mm, lungimea
virfului contactor 30±3mm, latimea
virfului contactor la virf 3±0.3mm,
la baza 5±0.5mm,+cablu
interconector lungimea 3 metri.// -
foarfece bipolar cu virf curbat cu
lungimea 230±10 mm, lungimea
virfului contactor 30±3mm, latimea
virfului contactor la virf 3±0.3mm,
la baza 5±0.5mm.+ cablu
interconectare cu lungimea minim 3
metri. // -foarfece bipolar cu virf
curbat, de lungimea 280 ±10mm,
lungimea virfului contactor
30±3mm, latimea virfului contactor
la virf 3±0.3mm, la baza 5±0.5mm
+ cablu interconectare cu lungimea
minim 3 metri. // -foarfece bipolar
cu virf curbat, de lungimea 280±10
mm,  lungimea virfului contactor
30±3mm, latimea virfului contactor
la virf 3±0.3mm, la baza
5±0.5mm.+ cablu interconectare cu
lungimea minim 3 metri. // Notă:
Accesoriile trebuie să fie  produse
de același producător ca și
dispozitivul. // Cerințe de
certificare: Conformitate cu
directiva 93/42 CEE. // Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite, valabil,
copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. //
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu. // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
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1.00Bucată55.1 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) cu accesorii specializate
pentru interventii chirurgicale ORL

manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. // Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu. //Să se
indice atît în oferta de preț cît și în
factură (la livrare), prețul separat
pentru fiecare dispozitiv, accesoriu
și consumabil din set.

33100000-1

56 Aparat pentru pneumomasaj a timpanelor
1.00Bucată56.1 Aparat pentru pneumomasaj a timpanelor Descriere: Dispozitivul pentru

masaj al timpanelor este pentru a
îmbunătăți mobilitatea membranei
timpanului. Efectul dorit este
obținut prin actionarea asupra
urechei cu impulsuri de vid și de
presiune. // Specificație: Interval de
formare a presiunei  0 -   ≥20
(mmHg);  // Diapazonul de
generare a vacuumului  0 - ≥20
(mmHg); // Intervalul amplitudinii
presiunii impulsului la jumătate de
undă și a presiunii pulsului pe
jumătate de undă   5 -  ≥15
(mmHg); // Diapazonul de reglare a
frecvenței pulsului (presiunea, pe
jumătate de undă + vidul, pe
jumătate de undă) 5 - ≥25 Hz; //
Setarea duratei impulsului (timpul
de procedură) Da; // Tensiunea de
alimentare  220 V, 50 Hz; //
Accesorii:  Căști pneumatice cu
furtunuri de interconectare la
dispozitiv, reglabile în dimensiune
ce cuprind pe deplin  ambele urechi
-2 bucati. //  Cerințe de certificare:
Conformitate cu directiva 93/42
CEE. // Certificat CE sau declarație
de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată
prin semnatura și ștampila
participantului. //  Declarație de la
Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să
certifice termenul de garanție
pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu. // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. // Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in

33100000-1



pag. 56

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată56.1 Aparat pentru pneumomasaj a timpanelor limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu. //Să se
indice atît în oferta de preț cît și în
factură (la livrare), prețul separat
pentru fiecare dispozitiv, accesoriu
și consumabil din set.

33100000-1

57 Microscop chirurgical ORL
1.00Bucată57.1 Microscop chirurgical ORL Descriere: Pentru operții

chirurgicale high-tech în domeniul
ORL pe ureche și laringe.
Componente optice:  Optică
apocromatică  cu înveliș
antireflector multistrat Da; //
Focalizare motorizată a
microscopului Da; // Focalizare cu
viteza reglabilă Da; // Alegerea
arbitrară liberă a zonei de
focalizare, direcționarea și controlul
adâncimii сâmpului de vizualizare,
focalizare manuală se efectuază cu
comenzile de pe panoul
dispozitivului Da; // Distanța de
lucru a dispozitivului: Distanța
minimală de lucru a dispozitivului,
nu mai mare de: 200mm; // Distanța
maximală de lucru a dispozitivului,
nu mai mica de:  415mm; //
Schimbarea distanței de lucru
Varioscop motorizat; // Mărire
optica: x2.5- x24; // Setare
motorizată a zoom-ului Da; //
Coeficient de scalare, nu mai puțin
de: 1:6; // Ocularele utilizate pentru
chirurg și asistent, cu unghiuri mari
largi, cu limitatori  reglabili de
abordare, pentru focalizarea
comodă a privirii ochilor și
protecția împotriva  deteriorării
accidentale, cu capete de cauciuc și
cu cuplaj magnetic Da, 4 bucăți. //
Marire, nu mai puțin de: x12,5; //
Reglare fină dioptrică, valoare
minimă, dioptrie -8; // Reglare fină
dioptrică, valoare maximală,
dioptrie, nu mai puțin de +5; //
Câmpul vizual a dispozitivului:
Minimal, nu mai mult de 12mm; //
Maximal, nu mai puțin de 116mm;
Tubus binocular a chirurgului
înclinat cu distanță focală variabilă,
reglabilă  f 170-260 mm și unghi de
înclinare a tubusului în diapazon nu
mai puțin de 0-180˚ Da. // F 170-
260mm; //  D 0-180˚; //  Divizor,
spliter a razei de lumină  Da. 50/50;
// Sistem stereo de vizualizare
pentru asistent (chirurg N2) pentru
activitatea din partea dreaptă/stânga
Da; F 170mm; // Iluminare:  Sistem
de iluminare cu fibră optică  Da; //
Sursă de lumină Xenon - lampă≥
180 W Da; // Lampă de rezervă
integrată - ≥180 W Da, minim 1
buc; //  Trecere mecanică de
funcționare la lampa de rezervă Da;
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1.00Bucată57.1 Microscop chirurgical ORL // Contor de calcul a orelor în
funcționare a lampelor (cea de bază
și rezervă) Da; // Dimensiunea
minimală a câmpului de iluminare,
nu mai mult de 11mm; // Stativul
dispozitivului; // Blocarea roților
Da, Separat; // Rotația liberă a
umărului în jurul axei Da, 360
grade; // Dispozitiv de susținere a
microscopului Da; // Permite
coborârea lentilei, obiectivului
frontal a microscopului la o distanță
față de axa orizontală, nu mai puțin
de 320mm. // Permite ridicarea
obiectivului frontal a microscopului
la o distanță față de axa orizontală,
nu mai puțin de 400mm; // Înclinare
- înainte/înapoi, nu mai puțin de
140grade; // Înclinare  -
dreapta/stânga, grade, nu mai puțin
de 72grade; // Controlul
dispozitivului: Interfața centralizată
de control a dispozitivului Da; //
Controlul și direcționarea funcțiilor
de baza a dispozitivului – pe
interfața centralizată a
dispozitivului Da; // Păstrăre
presetărilor preferate a activității
(mărirea, distanța de lucru,
focalizare/focus), nu mai puțin de,
utilizatori 4; // Programarea
organelor adăugatoare de control –
pe interfața centrală a dispozitivului
Da; // Caracteristici generale a
dispozitivului; // Balansare
mecanică a dispozitivului Da; //
Cabluri  de transfer date și control
integrate in dispozitiv  Da; //
Echipament suplimentar: Cameră
Video Full HD - 1 Buc; // Tip
sensor  CMOS 1/3"; // Sistem de
scanare: Progresiv; // Frecvența ≥50
Hz;// Raport semnal/zgomot ≥50
dB; // Rezoluție, nu mai puțin 1920
x 1080; // Distanță focus a
obiectivului camerei, nu mai mult
41,3; // Bloc de control  cu fixare pe
stativul microscopului Da; //
Control automat diafragmă Da; //
Video ieșiri digitale: ≥3; //  Video
ieșire analog ≥1; // Conectarea
video a camerei prin intermediul
portului optic a  divizorului, spliter
razei de lumină 50:50 fără utilizarea
adaptere adăugătoare Da. // Video
recorder: Extern, pentru
înregistrarea imaginii de pe camera
video - 1 buc; // Video ieșiri analog:
VIDEO (tip BNC),  S VIDEO.//
Video ieșiri digitale  HDMI,   DVI
– D. // Audio intrare AUDIO (mini-
jack, stereo). // Cabluri de
interconnectare video recorder –
monitorul cerut  integrate – Da,  //
Alte interfețe:  USB 2.0 (2); //
Conector de rețea (RJ-45) – 1 buc.
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1.00Bucată57.1 Microscop chirurgical ORL // Mediu de stocare: Suport
purtători: HDD/SSD intern ≥500
GB.// Aditional: DVD-R;  //
Monitor: Full HD, 21” Da //
Conectori de intrare: VIDEO (tip
BNC), S VIDEO; HDMI,   DVI –
D; //
Huse sterile, 5buc/ambalaj - 5
seturi; // Husă pentru microscop
păstrare - 1 buc; // Cablu pentru
pedala de control picior 3m, 1 buc;
//  Cablu fibrooptic de lumină, 2m -
1 buc; // Set asepsis, căpăcele de
cauciuc, sterilizabile  - 1 set.//
Cerințe de certificare: Conformitate
cu directiva 93/42 CEE. // Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite, valabil,
copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului.//
Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu. // Training
pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. // Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.//
//Să se indice atît în oferta de preț
cît și în factură (la livrare), prețul
separat pentru fiecare dispozitiv,
accesoriu și consumabil din set.

33100000-1

58 Ultrasonograf vascular clasa expert
1.00Bucată58.1 Ultrasonograf vascular clasa expert Ultrasonograf performanţă  înaltă

(EXPERT)  Vascular, Cardiac; //
Anul de producere: 2018-2019; //
APLICAŢII CLINICE: Vascular,
Cardiac; // PORTURI  ACTIVE
PENTRU TRADUCTORI – 4; //
PORTURI PENTRU
TRADUCTORI  CW 1; //  NIVELE
DE GRI ≥256; // GAMA
DINAMICĂ ≥250dB;// Rezoluția
imaginii captate minim: 1024x768
// PREPROCESARE, Canale
digitale  ≥ 2 mil.; // ADINCIME
DE SCANARE ≥ 40 cm; //
DIAPAZON FRECVENTĂ
ASIGURATĂ DE DISPOZITIV  1-
22 Mhz  (minim); //
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1.00Bucată58.1 Ultrasonograf vascular clasa expert TRADUCTOARE  ACCEPTATE
DE  SISTEM:  liniare matriciale,
convexe matriciale, TEE 2D/4D
matriciale , intra-operationale,
sectoriale matriciale, volumetrice
matriciale 4D, CW pencil. // Număr
frecvențe emise de un traductor ≥
8;//   POSTPROCESARE DA;
IMAGINE MODURI: M-mod -
DA; M-mod şi 2-D - DA;
Armonici Tisulare -DA; Armonici
Tisulare diferentiale - DA;  M-mod
anatomic - DA;  M-Mod color -
DA; // DOPPLER: Tip CW, PW,
CFM, TVI; //  Masurari
automatizate –DA; //  Calcule
automate – DA; //  Power Doppler
– DA; //  B - Flow sau analogic -
DA; // B - Flow angio sau analogic
- DA; //  Duplex  - DA; //  Triplex  -
DA; // FUNCŢIONALITĂŢI:
Ajustare frecventa  DA; // Diapazon
dinamic reglabil 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 și în  freeze DA; // Regim
Virtual Convex pentru
traductoroarele liniare DA; //
PAN/ZOOM imagine în timp real
DA; //  Imagine îngheţată DA; //
STOCARE IMAGINI:  Capacitate
≥ 500GB; //  Memorie CINE ≥
700MB; //  CD/DVD – DA; //  USB
3.0, 2.0 – DA; // PACHETE DE
ANALIZĂ:  Vascular avansat –
DA; //  Cardiac – DA; //
PROTOCOALE DE LUCRU ȘI
CALCULE PENTRU VASE:
Carotida – DA; //  Vertebrale – DA;
// Arterial: Membre inferioare si
superioare stâng/drept,  Venos:
Membre inferioare si superioare
stâng/drept; // DICOM 3.0 -  DA; //
APLICATII (OPTIONALE):
Stress-Echo DA; // Fuzionarea
imaginii obținute cu  imaginile CT,
RMN și angiografice;// //
Vizualizare microvasculara  cu flux
redus DA;// Posibilitatea de
transmitere datelor la sisteme de
post procesare; //
TRADUCTOARE TIP,  MHz:  1)
Linear cu frecvența de lucru  3 – 10
Mhz ; //  2) Sectorial cu frecvența
de lucru    1 – 5 Mhz; //  3) Convex
cu frecvența de lucru  1 – 6 Mhz; //
Ultrasonograful livrat să fie setat
pentru lucru cu traductoarele
livrate;//MONITOR FULL HD ≥
21" // PANEL DE CONTROL
TOUCH ≥ 10"; //  BUTOANE
CONSOLA Configurabile //

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată58.1 Ultrasonograf vascular clasa expert TASTATURA DIGITALA – DA; //
BRAȚ FLEXIBIL – DA // Transfer
și stocare date în format DICOM -
DA; // Posibilitatea efectuării
Upgrade - DA; // ACCESORII:
UPS, backup time ≥ 10 min;//  B/W
printer incorporate; //  DVD/CD
RW incorporate; // GEL USG 1
litru - 10 buc; // Hirtie USG - 10
buc; //Cerințe de certificare:
Licențele aplicațiilor instalate  cu
termen nelimitat și upgrade periodic
gratuit pe parcursul a minim 120
luni. // Conformitate cu directiva
93/42 CEE. // Certificat CE sau
declarație de conformitate CE cu
anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite, valabil, copie
confirmată prin semnatura și
ștampila participantului.
//Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu. //Prezentarea
produsului pentru aprobare și
testare pe minim 14 zile, obligatoriu
înainte de desemnarea
câștigarorului. // Training pentru
utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si
manual de utilizare in conformitate
cu LEGEA Nr. 102 cu privire la
dispozitivele medicale  din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul
14. P. 3. // Ghid rapid al
utilizatorului (max. 4 pagini A4), in
limba de stat sau in una din limbile
de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu. //Să se
indice atît în oferta de preț cît și în
factură (la livrare), prețul separat
pentru fiecare dispozitiv, accesoriu
și consumabil din set.

33100000-1

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

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

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

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

Nu

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

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras
din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie,
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei

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

ofertantului Operatorul economic nerezident va
prezenta documente din ţara de origine care dovedesc
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 (se va indica)

Nu

9 Oferta Formularul ofertei – F.3.1 - original - confirmată prin
semnătura şi ştampila Participantului sau semnat
electronic de catre Participant.

Da

10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform
Formularului (se va indica)

Nu

11 Raportul financiar Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
candidatului

Nu

12 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului
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 - confirmat prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului sau semnat electronic de catre
Participant.

Da

16 Formularul ofertei F 4.2 - original - confirmat prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului sau semnat electronic de catre
Participant.

Da

17 Garanţia pentru ofertă -original- prevăzută în punctul IPO 21; conform
formularului F 3.2 din documentația standard

Da

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

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

Da

19 Declarație de la Ofertant confirmată prin semnătura şi ştampila, în care să
certifice termenul de garanție pentru echipament nu
mai mic de 24 luni din data instalării/livrării dacă în
specificația tehnică solicitată nu este prevăzut altfel.

Da

20 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

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

defecțiunilor tehnice - original - confirmat prin
semnătura şi ştampila Ofertantului.

21 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

22 Declarație de la ofertant confirmată prin semnătură și ștampilă, în care să
certifice că anul producerii produsului este nu mai
vechi de 3 ani cu excepția dispozitivelor pentru care se
cere un alt an al producerii prevăzut în specificația
tehnică solicită.

Da

23 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

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

Da

25 DUAE Formularul atașat la documentele licitației - original-
confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei
ofertantului sau semnat electronic de catre Participant.

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.md022-88-43-25 (48) ,  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: 14.08.2019 10:00
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 120 zile

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

14.08.2019 10:00la:
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1pe adresa:

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

Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 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.
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Conducătorul grupului de lucru: ANTOCI IVAN
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Buletin Nr 25 din 09.07.2019

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Licitaţie publică Nr. 19/00043

Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

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

Telefon/fax 022-88-43-25 (48)
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de
achiziţie

OLIEVSCHI IGOR

Obiectul achiziţiei
dispozitive medicale (utilaj) conform necesităților IMSP
Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga” pentru
anul 2019

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

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

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

De stat

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

0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 14.08.2019 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 14.08.2019 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=31612222 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=31612222
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FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

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

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

procedurii:
CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

1.2. Obiectul achiziţiei: dispozitive medicale (utilaj) conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican
”Timofei Moșneaga” pentru anul 2019

1.3. Numărul procedurii: 19/00043
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publică
1.5. Codul CPV: 33100000-1
1.6. Numărul şi data Buletinului

Achiziţiilor Publice:
25 din 09.07.2019

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor
publici:

CNAM

1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare: IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”
1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea

partenerului de dezvoltare:
Nu se utilizează

1.10. Denumirea cumpărătorului: IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”
1.11. Destinatarul: IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”
1.12. Limba de comunicare: De stat
1.13. Pentru clarificarea documentelor de

atribuire, adresa autorităţii
contractante este:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Tel: 022-88-43-25 (48) 
Fax: 022884245 
E-mail: office@capcs.md 
Persoana de contact: OLIEVSCHI IGOR

1.14. Contract de achiziţie rezervat
atelierelor protejate

2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice:

Nr. d/o Cod CPV Denumire Bunuri solicitate
Unitatea

de
măsură

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă

1 Pulsoximetru portabil adult
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1.1 33100000-1 Pulsoximetru portabil adult Bucată 13.00 Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric //
Cod 260430 // Descrierea: Pulsoximetru
portabil destinat pentru pacienții care sunt
transportați. // Specificație: Anul
producerii: 2018-2019 // Tip pacient:
Adult, pediatric da // Interval de măsurare:
Diapazon măsurare SpO2 0-100% // Rata
de măsurare: 80 - 100, ≤2 % // Pulsul 20 -
250 bpm, ± 2% // Rezoluția: SpO2 ±1% //
Pulsul ±1 bpm // Afișaj pe display: SpO2
da // Valoare pulsului da //
Fotopletismograma da // Indicator baterie
descărcată da // Display: Iluminarea tip
LED da // Alarme: Auditiv da; Vizual da;
SpO2 și valoarea pulsului mare/mic da; //
Sensor deconectat da // Baterie descărcată
da // Buton de dezactivare alarmei sonore
da // Alimentare: Baterie tip AA da;
Durata de viață a bateriei ≥ 15 ore //
Accesorii: Sensor SpO2 reutilizabil, adult
2 buc. // Sensor SpO2 reutilizabil,
pediatric 2 buc. // Baterii tip AA, valabile
minim 2 ani 20 buc. // Husă pentru
transportare 1 buc. //Cerințe de certificare:
Conformitate cu directiva 93/42 CEE //
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

2 Dispozitiv de încălzire a pacientului
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2.1 33100000-1 Dispozitiv de încălzire a pacientului Bucată 3.00 Dispozitiv de încălzire a pacientului //
Descriere: Dispozitiv de încălzire a
pacientului cu troliu pentru a preveni
hipotermia în timpul și după intervențiile
chirurgicale // Specificație: Anul
producerii: 2018-2019 // Interfața cu
utilizatorul: Panou de control a
parametrilor ajustabili-da // Modul de
încălzire a pacientului: - Cu aer cald – da;
- Prin intermediul unei plapume/saltea
gonflabilă cu aer cald – da; // Domeniul de
temperatură ajustabil: temperaura
mediului ambiant - 45°C – da // Filtrarea
preventivă a aerului atmosferic :
Permiabilitatea filtrului ≤ 0,2 µm – da //
Alimentarea Rețea electrică (220 V, 50
Hz): da // Accesoriile: Troliu – da // Cablu
alimentare detasabil – da // Plapuma/saltea
gonflabilă – da // Furtun flexibil
interconector între dispozitiv -
plapumă/saltea pentru transportul aerului
încălzit ≥ 1,5m // Alarma: Vizuala, sonora
– da; //Cerințe de certificare: Conformitate
cu directiva 93/42 CEE // Certificat CE
sau declarație de conformitate CE cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila participantului. //
Declarație de la Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament și
accesorii nu mai mic de 24 luni din
momentul instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in exploatare de
către participantul câștigător-obligatoriu //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

3 Aparat de ventilare artificială nou-
născuți

3.1 33100000-1 Aparat de ventilare artificială nou-născuți Bucată 1.00 Ventilator pulmonar neonatal,
pediatric(caracteristici avansate)// Cod
110310// Descriere: Ventilator neonatal,
pediatric/terapie intensivă oferă suport
ventilator temporar sau permanent pentru
copii născuţi prematuri şi nou-născuţi în
stare critică sau copii mici care suferă de
insuficiență respiratorie, apnee, sau alte
afecțiuni, cum ar fi tulburări cardiace
congenitale. Acest ventilator mecanic
susţine ventilaţia alveolară (de exemplu,
difuzia de oxigen [O2] şi eliminarea
dioxid de carbon [CO2]), prin generarea
de presiune pozitivă pentru a umfla
plămânii şi deschide alveole suplimentar
pentru îmbunătăţirea schimbului de gaze.//
Specificație// Tip: Mobil, pe suport cu
rotile - da,// Tip pacient: neonatal,
pediatric – da// Gama de control/setări:
Volum total 2-500 ml // Fluxul inspirator
2-30 litru/min // Stabilirea limitei de
presiune – da// Nivelul de presiune 1-80
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cm H2O// Frecvența respiratorie, rpm 0.5-
200// Timp insir 0.1-3 s // Timp expir 0.2-
20 s// Rata I:E 1:4 la 4:1// Pauza de inspir
0-3 s// Pauza de expir 0-3 s// FiO2, % 21-
100// Buton pentru respirație manuală –
da// CPAP/PEEP 0-20 cm H2O// Suport
presiune 0-20 cm H2O// Inhalator-da//
Mecanism trigger presiune, flux//
Compensarea scurgerilor – da// Blocarea
panoului de comandă – da// Inspirație
manuală – da// Moduri de operare: PC-
CMV sau analog – da// PC-AC sau analog
– da// PC-SIMV sau analog – da// PC-
PSV sau analog – da// PC-APRV sau
analog – da// PC-HFO sau analog – da//
PC-MMV sau analog – da// SPN-
CPAP/PS sau analog – da// SPN-
CPAP/VS sau analog – da// Compensarea
automata a tubului (ATC) da// HFO-VG
sau analog – da// PC-APRV sau analog –
da// HFO-SIGH sau analog – da// SPN-
PPS sau analog – da// Tipuri de terapie:
Ventilare invaziva (tub) da// Ventilare
noninvaziva (NIV) da Terapie O2 da//
Monitorizare/afișare: Presiunea
inspiratorie maximă da// Presiunea medie
în căile respiratorii da// Presiunea PEEP
da// Volumul total da// Volumul minutar
da// Volumul minutar spontan da//
Monitorizarea FiO2 da// Monitorizarea
etCO2 da// Rata respiratorie da// Timp
inspir da// Timp expir da// Alarme pacient:
FiO2 mare/mic da// etCO2 are/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 aer, oxigen da// Lipsă
alimentare electrică da// Baterie
descărcată da// Eroare de sistem da//
Autodiagnostic da// Porturi I/O Conector
aer,standart DIN da// Conector
O2,standart DIN da Port interfață PC da//
Port conexiune în sistem centralizat de
monitorizare da// Display: LCD, TFT sau
LED, color da// Mărimea ≥ 12 inch//
Touchscreen da// Compresor de aer:
Integrat în dispozitiv, tip turbină da//
Alimentarea: Electrică // Rețea: 220 V, 50
Hz da// Baterie internă da// Tip baterie:
reîncărcabilă// Timp operare baterie 2 h//
Accesorii: Circuite respiratorii: -pediatrice
tip reutilizabil ≥ 2 set. -neonatale tip
reutilizabil ≥ 2 set. Mască respiratorie
NIV: -pediatrice tip reutilizabil, vented ≥ 2
set (marimi S/M si M/L). -pediatrice tip
reutilizabil, non vented ≥ 2 set (marimi
S/M si M/L). -neonatale tip reutilizabil,
vented ≥ 2 set (marimi S/M si M/L). -
neonatale tip reutilizabil, non vented ≥ 2
set (marimi S/M si M/L).// Umidificator:
Umidificator cu mentinerea temperaturi si
umidificarea aerului în regim automat,
Compatibil cu ventilatorul da// Minim
două regimuri de funcționare, mască
respiratorie, sondă endotrahială da//
Cameră de umidificare: - pediatrice tip
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reutilizabil ≥ 1 buc. -neonatale tip
reutilizabil ≥ 1 buc. Filtre antibacteriale: -
pediatrice unică utilizare ≥ 100 buc. -
neonatale unică utilizare ≥ 100 buc.
Senzor de debit: - pediatrice tip
reutilizabil ≥ 3 buc. - neonatale tip
reutilizabil ≥ 3 buc. Senzor CO2 -
neonatale tip reutilizabil ≥ 2 buc. Plamîn
de test: - pediatrice tip reutilizabil ≥ 2 buc.
-neonatale 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// //Cerințe de
certificare: Conformitate cu directiva
93/42 CEE // Certificat CE sau declarație
de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu. //Să se indice
atît în oferta de preț cît și în factură (la
livrare), prețul separat pentru fiecare
dispozitiv, accesoriu și consumabil din set.

4 Debitmetru tip Bobrov
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4.1 33100000-1 Debitmetru tip Bobrov Bucată 30.00 Debimetru oxigen cu ventil de reglare //
Descriere: Dispozitiv utilizat pentru
combaterea hipoxiei pacientului. //
Specificatia: Anul producerii: 2018-2019
// Tipul conexiunii la O2: DIN // Presiunea
de intrare: 3-5 bar // Tipul recipientului
umidificator: reutilizabil și autoclavabil //
Indicator nivel de apă în recipient: minim
și maxim // Capacitatea recipientului
umidificator: 200-300 ml // Interconector
dintre debitmetru și recipientul
umidificator din metal inox, cu filet
metallic // Reglarea debitului de O2 la
ieșire: 0 -15 L/min // Indicatorul fluxului:
scară gradată numeric // Ieșiri pentru tubul
de O2: minim 1 // Mască facială: da; //
Canulă nazală: da; // //Cerințe de
certificare: Conformitate cu directiva
93/42 CEE // Certificat CE sau declarație
de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu.

5 Perfuzor (Infuzomat)
5.1 33100000-1 Perfuzor (Infuzomat) Bucată 15.00 Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă

(caracteristici de bază) // Cod 130600 //
Descriere: Acest grup de produse înclude
pompe pentru seringi cu cerințe de bază,
au rata reglabiliă de flux, prevăzute pentru
anestezie, folosirea de durată la patul
bolnavului, pentru transportarea
pacienţilor gravi, pot fi instalate seringi
pînă 60 ml. // Specificația: Anul
producerii: 2018-2019 // 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: Incrementarea 0.1-25 ml // Rata
KVO 0.1 - 3 ml/h // Eroarea ≤2% //
Compatibil cu seringi produse de diferiți
producători, min. 8 producători // Seringi
acceptate 5, 10, 20, 30, 50, 60 // Detector
de mărime a seringei da // Nivelul
presiunei de ocluzie ≥ 8 nivele // Protecție
la pătrunderea lichidelor în dispozitiv IP
22 – 24 // Chemare asistentă da //
Caracteristici de siguranță // Protecție la
curgere liberă din sistem da // Intervalul
de timp de blocare, min ≤ 5-100 // Limita
dozei acumulate da // Limitarea de acces
prin buton de blocare sau parolă da //
Alarme și indicatori: Ocluzie sus/jos da //
Eroare de flux da // Eroare de sistem da //
Seringă goală da // Perfuzia pe sfîrșite da
// Baterie descărcată da // Alarmă sonoră:
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Volum reglabil Da // Buton mod silențios
da Jurnalul de evidență: Numărul de
evenimente memorate ≥ 1000 //
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 ≥ 7 h la 5 mL/h //
Acesorii: Clemă de fixare (tip ”one
touch”) a pompei de stativul de infuzie da
// Seringi: 5 ml - 50 buc.// 10 ml - 50 buc.
// 20 ml - 50 buc. // 30 ml - 50 buc. // 50
ml - 50 buc. // 60 ml - 50 buc. // Circuite
circuit de interconectare - 300 buc.
//Cerințe de certificare: Conformitate cu
directiva 93/42 CEE // Certificat CE sau
declarație de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

6 Balon O2 (5L)
6.1 33100000-1 Balon O2 (5L) Bucată 2.00 Butelie oxigen // Cod 110500 // Descriere

// Dispozitiv utilizat pentru combaterea
hipoxiei pacientului. // Specificatie: Anul
producerii: 2018-2019 // Tip:portabil //
Volum: 5l // Material: oțel/aluminiu //
Manometru de control: pe reductor //
Reductor presiune: 0-15 l/min // Presiune
de incarcare: ≥ 200 atm // Barbotor
(umidificator) nu // Tub pentru conectare
la butelia de oxigen: ≥ 2 buc. // Mască
facială: ≥ 2 buc.// Canulă nazală: ≥ 2 buc.
// Geanta de transport nu // Termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 12 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului.

7 Ventilator portativ
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7.1 33100000-1 Ventilator portativ Bucată 2.00 Ventilator Portabil pentru ambulanta //
Cod 110360 // Descriere // Ventilator
Portabil - potrivit pentru urgente,
tratament pe durata transportarii
pacientului.// Specificație: Anul
producerii: 2018-2019 // Gama de
control/setări // Volum total 20-2,000 mL
// Flux inspir 0-180 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 1:1 to 1:4 // Pauză la
inspir 0-3 sec // FiO2, % 21-100 //
PEEP/CPAP 0-45 cm H2O // Mecanism
triger Presiune, flux // Moduri de operare:
Modul A/C: A/C după volum respirator da
// A/C 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 // Modul Apnea-
backup da // Monitorizări/afișări: Presiune
inspiratorie de maximă da // Presiunea
PEEP da // Volum total da // Rata
respiratorie da // Timp inspir da //
Alimentare gaz: O2 medical da // Sistem
conducte // Rezervor da // Rezervor:
Volum ≤2l // Reductor da // Volumul de
respirație: Reglabil, continuu 0-20 l/min //
Greutatea ventilatorului ≤3,5 kg // Alarme
pacient: Presiune inspiratorie joasă da //
Presiune mare da // Circuit respirator
deconectat da // Alarme echipament: Lipsă
alimentare gaz da// // Baterie descărcată
da // Display: LCD sau LED da //
Alimentare electrică: Rețeaua electrică
12/24V, DC da // Baterie internă: Timp de
operare ≤3 h // Accesorii: Circuite
respiratorii: -adult, tip reutilizabil ≥ 2 set.
// Mască respiratorie NIV: -adult, tip
reutilizabil, furtun pentru ventilarea
pacientului -2 buc. // Bloc de alimentare a
dispozitivului 1 buc.// Cerințe de
certificare: Conformitate cu directiva
93/42 CEE. // Certificat CE sau declarație
de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu. //Să se indice
atît în oferta de preț cît și în factură (la
livrare), prețul separat pentru fiecare
dispozitiv, accesoriu și consumabil din set.
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8 Monitor pentru transfer
8.1 33100000-1 Monitor pentru transfer Bucată 1.00 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor

vitale (caracteristici de baza cu accesorii
neonatal, pediatric și adult) // Descriere:
Sistem pentru monitorizarea și afișarea
funcțiilor vitale ale pacientului cu
caracterisitici de bază. // Specificație:
Monitor detașabil pentru transferul
pacientului; // Anul producerii: 2018-2019
// Tip pacient Pediatric, nou-născut, Adult
da // Display: Diagonala: 5-12 inch Ecran
tactil da // Tip: LCD, TFT sau LED color
da // Numărul de curbe afișate
concomitent: minim 3 // Parametrii și
valorile afișate: Semnal ECG, NIBP,
SpO2, CO2, IBP, Temperatura // Analiza
automată a undei ST: Trendingul ST da //
Media în analiza segmetului ST da //
Modulul ECG:Culegerea semnalului ECG
prin cablu 3 electrozi da // I, II, III da //
Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV // Viteza de
înscriere 25, 50 mm/s // Rata cardiacă 15 -
350 bpm // Detectarea aritmiei da //
Detectarea pacemaker da // Monitorizarea
respiratiei 0 -150 rpm // Protecție
împotriva șocurilor de defibrilare da //
Modulul SpO2: Diapazonul 1 -100% //
Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 % //
Monitorizarea ratei pulsului 30 - 300 bpm
// Monitorizarea pletismogramei da // Sa
se indice tehnologia modulului și
senzorului de SpO2 utilizat (exemplu:
masimo, nellcor, etc) // Modulul NIBP:
Diapazonul 0-300 mmHg // Regim de
măsurare manual, automat, butonul Start //
Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min.
// Buton de activare/dezactivare manual a
NIBP da // Metoda de măsurare:
oscilometrică // Protecție de suprapresiune
al regimului de pacient nou-născut: 150
mmHg // Modul IBP: da // Diapazonul -50
... +320 mmHg // Acuratețea ± 1mmHg //
Sensivitatea de intrare 5 µV/mmHg //
Monitorizarea undei IBP da // Modul
Capnografie: (CO2) da // Diapazonul 0 -
100 mmHg // Rata respiratorie 0 - 150
rpm // Timp de înregistrare Apnea 5 - 60 s
// Monitorizarea undei CO2 da //Modulul
temperatura: Diapazonul 30 - 50.0 °C //
Rezoluția 0.1 °C // Protocoale de lucru
preprogamate da // Protocoale de lucru
setate de utilizator da // Memorie internă
da // Afișarea înscrierilor da // Arhivarea
datelor da // Imprimantă încorporată da //
Înscriere continuă da // Alimentarea: rețea
electrică 220 V, 50 Hz da // Baterie internă
da // Timp de lucru autonom a bateriei
minim 2 h // Interfata de conectare la
monitorul central Ethernet /wireless / RS-
232 / etc. da // Alarma: Vizuala, sonora //
Mansetă deconectată da // Mansetă defectă
da // Senzor SpO2 deconectat da // Senzor
SpO2 defect da // Alarmă concentrația
SpO2 scăzuta/mărită da // Nivelul baterie
scăzut da // Alarme rata cardiacă
scăzuta/mărită da // Lipsă sursă externă de
alimentare da // Buton de
dezactivare/anulare alarmei sonore da //
Setarea parametrilor de alarme da //
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Accesorii: Cablu ECG cu 3 electrozi - 2
buc. // Electrozi ECG tip neonatal de
unică utilizare - 300 buc. // Electrozi ECG
tip adult de unică utilizare - 200 buc //
Senzor SpO2 neonatal, reutilizabil - 2 buc.
// Senzor SpO2 adult, reutilizabil - 4 buc //
Cablu IBP Artera,Vena, compatibil cu
combitrans Medex mx9622 - 4 buc //
Monstre pentru Cablu IBP pentru
verificarea compatibilității cu combitrans
aflat in dotare. // Senzor Temperatură cu
fixare pe piele neonatal, reutilizabil - 1
buc.// Senzor Temperatură adult,
reutilizabil – 1 buc.// Manjete NIBP:
neonatal Nr.1, 2, 3, 4, 5, reutilizabil
(1set/5buc) - 2 set. // Manjete NIBP:
pediatric 8-13cm, 12-19 cm, 17-25 cm - 2
set. // Manjete NIBP: adult 23-33 cm -2
set. // Hîrtie termică - 5 buc. // Mâner
pentru transportare da // Clemă de fixare
(tip ”one touch”) da. // Cerințe de
certificare: Conformitate cu directiva
93/42 CEE. // Certificat CE sau declarație
de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu. //Să se indice
atît în oferta de preț cît și în factură (la
livrare), prețul separat pentru fiecare
dispozitiv, accesoriu și consumabil din set.

9 Monitor pentru monitorizare funcțiilor
vitale pentru adulți

9.1 33100000-1 Monitor pentru monitorizare funcțiilor
vitale pentru adulți

Bucată 3.00 Sistem pentru monitorizarea și afișarea
funcțiilor vitale ale pacientului cu
caracterisitici de bază. Specificație: ; //
Anul producerii: 2018-2019 // Tip pacient:
adult, pediatric da // Display: Diagonala ≥
15 inch // Tip: LCD, TFT sau LED,
Touchscreen da // "Numărul de curbe
afișate concomitent" minim 3 // Parametri
afișați: ECG, Pulsul, SpO2,
Fotopletismograma, Presiunea sanguină
neinvaziv, Presiunea sanguină invaziv,
Capnografia, Temperatura // Analiza
automată a undei ST Trendingul ST da //
Media în analiza segmetului ST da //
Modulul ECG: "Culegerea semnalului
ECG prin cablu 3 electrozi da // I, II, III
da // Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV //
Viteza de înscriere 25, 50 mm/s // Rata
cardiacă 15 - 300 bpm // Detectarea
aritmiei da// Detectarea pacemaker da //
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Monitorizarea respiratiei 0 - 150 rpm //
"Protecție în portiva șocurilor de
defibrilare" da // Modulul SpO2:
diapazonul 1 - 100% // Acuratețea la 70 -
100% ≤ 2 % // Monitorizarea ratei
pulsului 20 - 300 bpm // Monitorizarea
pletismogramei da // "Sa se indice
tehnologia modulului și senzorului de
SpO2 utilizat" (exemplu: masimo, nellcor,
etc) // Modulul NIBP: Diapazonul 10 -
300 mmHg // Regim de măsurare manual,
automat, butonul Start // Regim automat 5,
10, 15, 30, 60, 120 min. // "Buton de
activare/dezactivare manual a NIBP" da //
Metoda de măsurare: oscilometrică. //
"Protecție de suprapresiune al regimului
de pacient adult" 300 mmHg // Modul
Capnografie: (CO2) da // Diapazonul 0 -
100 mmHg // Rata respiratorie 0 - 150
rpm // Timp de înregistrare Apnea 5 - 60 s
// Monitorizarea undei CO2 da // Modul
Temperatura: Diapazonul 30 - 50.0 °C //
Rezoluția 0.1 °C // Protocoale de lucru
preprogamate da // Protocoale de lucru
setate de utilizator da // Memorie internă
da // // Afișarea înscrierilor da // Arhivarea
datelor da // Imprimantă încorporată da //
Înscriere continuă da // Alimentarea rețea
electrică 220 V, 50 Hz da // Baterie internă
da // Timp de lucru autonom a bateriei
minim 2 h // Interfata de conectare la
monitorul central Ethernet / wireless / RS-
232 / etc. da // Alarma: vizuala, sonora //
Manjetă deconectată da // Manjetă defectă
da // Senzor SpO2 deconectat da // Senzor
SpO2 defect da // Alarmă concentrația
SpO2 scăzuta/mărită da // Nivelul baterie
scăzut da // Alarme rata cardiacă
scăzuta/mărită da // Lipsă sursă externă de
alimentare da // Buton de
dezactivare/anulare alarmei sonore da //
Ajustarea nivelului de alarmă da //
Accesorii :Cablu ECG cu 3 electrozi 2
buc. // Electrozi ECG adult, unică utilizare
300 buc.// Senzor SpO2 adult, reutilizabil
(tip Nellcor) tip cleste 2 buc. // Senzor
Temperatură adult, reutilizabil 1 buc. //
Manjete NIBP adult 25-35cm, adult mare
33-47 cm, reutilizabile (1set/3buc)" 2 set.
// Hîrtie termică 10 buc. Circuite pentru
Capnografie (CO2) adult, unică utilizare
10 set. // Mîner pentru transportare da //
Clemă de fixare (tip ”one touch”) da //
Cerințe de certificare: Conformitate cu
directiva 93/42 CEE. // Certificat CE sau
declarație de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de service si manual
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de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. //Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu. //Să se indice
atît în oferta de preț cît și în factură (la
livrare), prețul separat pentru fiecare
dispozitiv, accesoriu și consumabil din set.

10 Pat reanimare nou născuți
10.1 33100000-1 Pat reanimare nou născuți Bucată 2.00 Pat reanimare nou născuți. // Specificație:

Lampa încălzire cu sistem ceramic radiant
infraroșu; rotativă pentru acces radiologic
// Saltea din material sanitar, lavabil //
Lateralele patului rabatabile // Ajustare
Trendelenburg / Trendelenburg invers //
Flowmetru 10 lt. cu umidificator //
Aspirație: regulator vacuum si manometru
pentru aplicarea la sistemul central de
vacuum // cu vas secreții, prevăzut cu
supapă de supraplin // Panou de control:
regulator electronic SELF CONTROL al
temperaturii patului cu afișaj. // Suport
perfuzie: ajustabil pe inălțime // Suport
caseta raze X // 4 roti antistatice cu frana //
Inclinare pat: ± 15° // Inălțime: 90-105 cm
// Lampă fototerapie cu lumina albă sau
albastră // Tub de oxigen cu o capacitate
de 7 l și redactor. // Cîntar electronic
digital // Raft pentru monitor și
instrumente // Sertare pentru
instrumente.// Cerințe de certificare:
Conformitate cu directiva 93/42 CEE. //
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. //Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

11 Set laringoscop pediatric cu fibră optică
cu lame diferite mărimi
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11.1 33100000-1 Set laringoscop pediatric cu fibră optică cu
lame diferite mărimi

Bucată 1.00 Set laringoscop pediatric cu fibră optică
cu lame de diferite mărimi, reutilizabile. //
Specificație: Sursă de iluminare: LED;//
Transfer lumină prin fibră optică // Lame
și piesa de mână autoclavabile (134 C). //
Accesorii livrate: Piesă de mână - 1 buc,
Acumulator reîncărcabil, ≤3V - 2 buc. //
Lame pediatrice pentru intubare de tip
Macintosh (Marimea 0) -1 buc, (Marimea
1)-1 buc, (Marimea 2)-1buc. // Husă
pentru transportare și păstrare. // Cerințe
de certificare: Conformitate cu directiva
93/42 CEE. // Certificat CE sau declarație
de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de utilizare in
conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu
privire la dispozitivele medicale din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.
//Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

12 Set laringoscop neonatal cu fibră optică
cu lame diferite mărimi
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12.1 33100000-1 Set laringoscop neonatal cu fibră optică cu
lame diferite mărimi

Bucată 1.00 Set laringoscop neonatal cu fibră optică cu
lame de diferite mărimi, reutilizabile. //
Sursă de iluminare: LED // Transfer
lumină prin fibră optică. // Lame și piesa
de mână autoclavabile (134 C) //
Accesorii livrate: Piesă de mână - 1 buc. //
Acumulator reîncărcabil, ≤3V - 2 buc; //
Lame neonatele pentru intubare de tip
Miller (Marimea 00) -1 buc, (Marimea
0)-1 buc, (Marimea 1)-1buc. // Husă
pentru transportare și păstrare.// Cerințe de
certificare: Conformitate cu directiva
93/42 CEE. // Certificat CE sau declarație
de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de utilizare in
conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu
privire la dispozitivele medicale din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.
//Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

13 Balanţă tehnică
13.1 33100000-1 Balanţă tehnică Bucată 2.00 Specificatie: Anul de producere: 2018-

2019 // Tip: mecanică, cu 3 brațe. //
Domeniu de măsură 0-600 gr, // Precizie:
0.1 g // Linearitate: 0.2 g //
Reproductibilitate: 0.2 g // Cantitatea
minima cântărită: ≤0,5 g. // Functie de
aducere la zero // Dimensiunile platan 130
- 150mm. // Material platan: oțel
inoxidabil.// Cerințe de certificare:
Certificat de verificare metrologică
valabil. // Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și ștampila, în
care să certifice termenul de garanție
pentru echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul instalării/darii în
exploatare a bunului. // Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu // Training pentru
utilizatori la instalare și la solicitare-
obligatoriu. Manual de utilizare in
conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu
privire la dispozitivele medicale din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3

14 Fotoelectrocolorimetru
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14.1 33100000-1 Fotoelectrocolorimetru Bucată 3.00 Specificatie: // Anul de producere: 2018-
2019 // Metoda de analiză: fotometrică//
Tip investigații: clinice// Sursă lumină:
LED sau halogen// Spectru: 405-700 nm,//
Monocromator: rețea de difracție// Factor
de transmisie(T): 0-110% // Densitate
optică(A): 0-3// Eroare măsurare factor de
transmisie: ≤0,5 %// Precizie lungime de
undă setată: ≤2nm,// coeficient de
variație:≤1 nm// Precizie detecție densitate
optică: ≤1%// Lungime de lucru cuvete,
mm: 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50// Afișare:
Ecran LCD/LED// Posibilitate transfer
date la PC șiimprimantă,// interfață USB///
Limba interfeței cu utilizatorul: Română,
rusă sau engleză// Memorie internă: ≥50
rezultate,curbe// Accesorii în set: set
cuvete, fixator cuvete, filtre de verificare,
lampă de rezervă (2 buc halogen);//
Tensiune alimentare: 210-230 V/ 50 Hz//
Cerințe de certificare: Certificat IEC
60601, sau declarație de conformitate cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată prin
semnatura și ștampila participantului. //
Declarație de la Ofertant – confirmată prin
semnatura și ștampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament și
accesorii nu mai mic de 24 luni din
momentul instalării/darii în exploatare a
bunului. // Instalare, darea in exploatare de
către participantul câștigător-obligatoriu //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. //Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

15 Mini-centrifuga
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15.1 33100000-1 Mini-centrifuga Bucată 1.00 Specificatie: Anul de producere: 2018-
2019// Viteza reglabila 2000-6000RPM,
pas 100 RPM// Timer 1 sec-99min// Rotor
pentru microtuburi 12X1.5ml, 12X0.5ml,
12X0.2ml// Afisare digitală// Sistem de
blocare a capacului in timpul
functionarii.// Capacul sa fie transparent
sau dotat cu fereastra sau alta cale de
acces, necesar pentru efectuarea
procedurii de verificare periodica a
turatiilor, conform normelor si
standardelor în vigoare// Tensiune
alimentare: 210-230 V/ 50 Hz// Cerințe de
certificare: Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. //Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

16 Vortex personal
16.1 33100000-1 Vortex personal Bucată 2.00 Specificatie: Anul de producere: 2018-

2019// Diapazon de viteza 500-3000 RPM
// Timp de accelerare ≤3 sec.// Moduri de
functionare continuu/impuls// Timp de
functionare continua: ≥8 ore// Modul de
agitare pentru tuburi de la 1.5 ml pana la
50 ml.// Volum maxim de agitare 30 de
ml// Orbita de agitare: 2-5 mm // Principiu
de gitare:excentric// Tensiune alimentare:
210-230 V/50 Hz// Cerințe de certificare:
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. //Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

17 Vortex cu platforma
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17.1 33100000-1 Vortex cu platforma Bucată 1.00 Specificatie: Anul de producere:2018-
2019// Diapazon de viteza 500-3000 RPM
// Timp de accelerare ≤5 sec.// Moduri de
functionare continuu/impuls// Timp de
functionare continua: ≥8 ore // Platforma
universala cu 32 de posturi pentru tuburi
de tip eppendorf pana la 1.5ml inclusă.//
Orbita de agitare: 2-5 mm // Principiu de
agitare excentric// Tensiune alimentare:
210-230 V/50 Hz// Cerințe de certificare:
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. //Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

18 Hota PCR
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18.1 33100000-1 Hota PCR Bucată 1.00 Specificatie: Anul de producere:2018-
2019// Principiu filtrare: Recirculare UV//
Funcționare: fără conectare la sistemul de
ventilare// Eficiența: >90% // Material
suprafață de lucru: Oțel inoxidabil//
Material panou frontal: Sticlă rezistentă la
șoc acoperită cu strat de protecție
UV(>95%).// Dimensiunea suprafeței de
lucru (Lxl): ≈ 550-650x450-550 mm//
Surse de radiații: Lampă UV(25-30 W) cu
durata de viață de min 8000 h montată în
vitrina frontală pentru dezinfectarea
suprafeței de lucru.- 1 buc// Lampă
UV(25-30 W) cu durata de viață de min
8000 h montată în recirculator. – 1 buc //
Deconectare automată a lămpii UV din
vitrina frontală la deschiderea panoului
frontal.// Cronometru UV: 1min-
24h/nonstop// Volum aer recirculat: min.
80 volumuri hotă per oră.// Dotat cu lampă
pentru iluminarea suprafeței de lucru.//
Dotat cu minim 3 prize electrice interne//
Dimensiuni totale (Lxlxh): ≈650-
750x500-600x500-600mm// Fără suport.//
Montare pe masa de laborator existent//
Tensiune alimentare: 210-230 V/ 50 Hz//
Cerințe de certificare: Conformitate cu
directiva 93/42 CEE. // Certificat CE sau
declarație de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. //Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

19 Hota PCR
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19.1 33100000-1 Hota PCR Bucată 1.00 Specificatie: Anul de producere: 2018-
2019// Principiu filtrare: Recirculare UV//
Funcționare fără conectare la sistemul de
ventilare// Eficiența: >90%// Material
suprafață de lucru: Oțel inoxidabil//
Material panou frontal: Sticlă rezistentă la
șoc acoperită cu strat de protecție
UV(>95%).// Dimensiunea suprafeței de
lucru (Lxl): ≈ 1000-1200x500-600 mm//
Surse de radiații: Lampă UV(25-30 W) cu
durata de viață de min 8000 h montată în
vitrina frontală pentru dezinfectarea
suprafeței de lucru.2 buc.// Lampă UV(25-
30 W) cu durata de viață de min 8000 h
montată în recirculator.- 1 buc//
Deconectare automată a lămpii UV din
vitrina frontală la deschiderea panoului
frontal.// Cronometru UV: 1min-
24h/nonstop// Volum aer recirculat: min.
80 volumuri hotă per oră.// Dotat cu lampă
pentru iluminarea suprafeței de lucru.//
Dotat cu minim 3 prize electrice interne.//
Dimensiuni totale (Lxlxh):≈1000-
1300x500-600x500-600mm// Tensiune
alimentare: 210-230 V/ 50 Hz // Cerințe
de certificare: Conformitate cu directiva
93/42 CEE. // Certificat CE sau declarație
de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. //Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

20 Frigider p/u laborator
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20.1 33100000-1 Frigider p/u laborator Bucată 4.00 Descriere Frigider pentru reactivi cu usa
transparenta volum mare 500-700L// Cod
140750 // Frigidere proiectate pentru a
stoca produse de laborator, culturi și probe
la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade
Celsius. Configuraţie: mobil// Capacitatea
500-700 l// Număr de rafturi ≥ 10// Uşa:
Număr ≥ 1m, Roţi opțional// Frîne
opțional// Lumină interior da// Construcţie
interioară oţel inoxidabil// Construcţie
exterioară cu acoperire anticorozivă//
Afisaj temperatură digital// Alarme:
acustică, vizuală // Răcire ventilate//
Temperatura reglabilă +2...+8°C//
Dimensiuni dispozitiv - partea cea mai
îngustă - maximum 80 cm (pentru
încadrarea în încăpere).// Alimentare 220
V, 50 Hz// Agent frigorific R 404a//
Zgomot < 50 dB// Cerințe de certificare:
Conformitate cu directiva 93/42 CEE. //
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. //Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

21 Centrifuga de laborator 48-72 tuburi
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21.1 33100000-1 Centrifuga de laborator 48-72 tuburi Bucată 2.00 Specificația: Anul de producere: 2018-
2019 .// Capacitate: rotor inclus pentru 48-
72 eprubete de 15 ml// Tip Rotor:
Basculant sau cu unghi fix// RPM: setabil,
1000-6000 rpm// RCF: setabil // Abaterea
maximă de la viteza setată: 5% // Durata
ciclu: 0-60 min // Pasul de incrementare
timp de lucru: 10 s// Afișare: Viteza
actuală, timp rămas// Tip interfață:
Display LCD// Alimentare: 210-230 V 50
HZ// Tip motor: fără perii// Capacul sa fie
transparent sau dotat cu fereastra sau alta
cale de acces, necesar pentru efectuarea
procedurii de verificare periodica a
turatiilor, conform normelor și
standardelor în vigoare// Termen mediu de
viață: min 10 ani// Temperatura mediului
ambient la exploatare: 10-35 C// Cerințe
de certificare: Certificat CE sau declarație
de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. //Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

22 Centrifuga de laborator 24 tuburi
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22.1 33100000-1 Centrifuga de laborator 24 tuburi Bucată 3.00 Specificația: Anul de producere: 2018-
2019// Capacitate: rotor inclus pentru 24-
48 eprubete de 15 ml// Tip rotor:
Basculant// Capacul sa fie transparent sau
dotat cu fereastra sau alta cale de acces,
necesar pentru efectuarea procedurii de
verificare periodica a turatiilor, conform
normelor și standardelor în vigoare//
RPM: setabil, 1000-6000 rpm// RCF:
setabil// Abaterea maximă de la viteza
setată: 5% // Durata ciclu: 0-60 min//
Pasul de incrementare timp de lucru: 10 s//
Afișare: Viteza actuală, timp rămas.// Tip
interfață: Display LCD// Tensiune
alimentare: 210-230 V/ 50 Hz// Cerințe de
certificare: Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. //Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

23 Agitator roller pentru eprubete
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23.1 33100000-1 Agitator roller pentru eprubete Bucată 1.00 Descriere: Agitator roller pentru
omogenizarea lichidelor din eprubete de
5-10 ml. Specificația: Anul de producere:
2018-2019// Mișcarea: basculantă și
rotativă.// Viteza – 10-80 rpm .// Sarcina:
0-2kg.// Numărul de role – 5-10.//
Dimensiuni role: L: ≤350 mm, Ø ≤35
mm.// Greutate <4 kg // Mod de operare:
cronemetric(1s-99h) și continuu. Tensiune
alimentare: 210-230 V/ 50 Hz// Cerințe de
certificare: Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. //Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

24 Congelator
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24.1 33100000-1 Congelator Bucată 1.00 Congelator pentru laborator (Ultra
freezer)// Cod 140720// Descriere//
Congelatoarele sunt concepute pentru a
oferi stocare specializată pentru probe
biologice, culturi de celule și alte
materiale sensibile la temperatura.//
Specificație: Anul de producere: 2018-
2019// Configuraţie: orizontal//
Capacitatea: 50-60l// Număr de rafturi: ≥
2// Uşa Externă 1// Mecanism blocare cu
cheie// Roţi: da// Iluminare interior: da//
Construcţie interioară: oţel inoxidabil//
Construcţie exterioară: cu acoperire
anticorozivă// Afişaj temperature: digital//
Alarme: acustică, vizuală// Răcire
ventilată sau statică// Decongelare
automata// Domeniu de temperatură -50°C
.. -86 °C// Alimentare 220 V, 50 Hz//
Accesorii:coşuri tip sertar, divizoare
pentru sertar// Cerințe de certificare:
Conformitate cu directiva 93/42 CEE. //
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. //Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

25 Dispozitiv pentru masurarea purităţii
apei

25.1 33100000-1 Dispozitiv pentru masurarea purităţii apei Bucată 2.00 Specificația: Anul de producere: 2018-
2019// Domeniu de măsură: 0-9990 ppm//
Auto shut-off: 10 minute// Acuratete: 2 %
// Alimentare de la baterii// Buton
HOLD.Durată de lucru de la baterii:
minim 500 ore// Termen de garanție: min.
24 luni. Certificat pentru producător:
ISO/IEC 17025 sau declarație de
conformitate cu anexele corespunzătoare.

26 Microscop binocular
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26.1 33100000-1 Microscop binocular Bucată 2.00 Microscop binocular, simplu// Cod
250200// Descriere: Microscoapele cu
lumină sînt folosite în laboratoare clinice
sau în spitale pentru a examina lichide
biologice, ţesuturi, mase fecale.//
Specificația: Anul de producere: 2018-
2019// // Măsuţa mecanică pentru operare
cu mâna dreaptă cu acţionare coaxială
pentru deplasarea pe X și Y// Fixator de
probe (lamele) universal pentru un singur
specimen// Revolver pentru 5 obiective//
Obiective: Plan Achromat, cu lentile din
sticla: 4x, 10x, 20x, 40x, 100x/1.25 Ulei//
Condensor universal pre-centrat si pre-
focusat cu slot-uri pentru accesoriile
pentru tehnica de vizualizare cu contrast
de fază și câmp întunecat// Diafragmă de
câmp pentru iluminarea Kohler// Tub
binocular:- cu unghi de înclinare 30°// - cu
ajustarea distanţei interpupilare în
diapazonul minim 52-75 mm;// Oculare
10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu
focusare)// Iluminare LED// Alimentare
210V-230 V, 50 Hz// Unitatea de
alimentare încorporată// Accesorii: Ulei de
imersie // Lampă de rezervă 2 buc.//
Cerințe de certificare: Certificat CE sau
declarație de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. //Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

27 Dulap de uscare
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27.1 33100000-1 Dulap de uscare Bucată 1.00 Specificaţie: Anul de producere: 2018-
2019// Dulap cu aer uscat destinat uscării
instrumentelor medicale// Capacitate 80 -
100 l// Domeniul de temperatură
programabil: 50-200 grade C// Rezoluția
de programare ≤ 1 grad// Afișaj LCD sau
LED// Control Microprocesor// Protecție
supraîncălzire// Construcția interioară din
oțel inox// Alarmă vizuala si Sonora//
Divergență față de temperatura setată:
max 1 C// Timp încălzire până la
temperatura setată: max. 60 min.//
Circulare forțată a aerului.// Alimentarea
220 V, 50 Hz// Cerințe de certificare:
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. //Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

28 Autoclav
28.1 33100000-1 Autoclav Bucată 1.00 Autoclav 100 l cu încărcare orizontală

(oțel inox)// Cod 270160// Descriere:
Sterilizatoare cu aburi, cu încărcătură
orizontală, utilizează aburi sub presiune
care generează căldură umedă ce ajuta la
eliminarea microbilor viabili din
dispozitive medicale non-termic-sensibile,
inclusiv produse tolerante la căldură
folosite pentru îngrijirea pacientului cu
scopuri chirurgicale şi generale.
Construcția interioară este din oțel inox.//
Specificația: Anul de producere: 2018-
2019 // Dimensiuni dispozitiv - partea cea
mai îngustă - maximum 80 cm (pentru
încadrarea în încăpere). Inaltimea: max
170 cm // Încărcare orizontală//
Construcția interioară din oțel inox//
Exterior metalic galvanizat sau oțel inox.//
Securitate la supraîncălzire da// Alarme:
acustică și 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
sfîrşitul procesului de sterilizare da//
Suprafata exterioara izolată termic.//
Setarea de catre utilizator a modului de
lucru dorit da// Imprimantă da// Afișaj
alfanumeric// Ciclu de sterilizare: Ciclu de
presiune pozitivă // Ciclu de uscare. //
Facilități de setare: timp, temperatură,
eliberare automată a vaporilor. // Printarea
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datelor: da; // Racire rapidă // Volum
interior 100 l// Precizie timp de sterilizare
1 min// Rafturi: minim 2 Regimuri de
sterilizare: minim 5 regimuri// Gama de
temperature: 105-134 grade C//
Înregistrator date: da // Tip date: data,
timp, temperature, presiune. // Alimentare:
Cerinţe de alimentare la reţeaua electrică:
380V, 50 Hz// Accesorii: stație de
dedurizare a apei cu filtrare, capacitatea de
dedurizare și filtrare să fie respectivă
consumului autocalvului. // Cerințe de
certificare: Conformitate cu directiva
93/42 CEE. // Certificat CE sau declarație
de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu. // Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. //Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu. //Să se indice
atît în oferta de preț cît și în factură (la
livrare), prețul separat pentru fiecare
dispozitiv, accesoriu și consumabil din set.

29 Troliu endoscopic (2 videogastroscoape
diagnostice)

29.1 33100000-1 Troliu endoscopic (2 videogastroscoape
diagnostice)

Bucată 1.00 Set pentru videogastroscopie: Anul
producerii: 2018-2019;// . Dispozitivele sa
fie noi si nefolosite.// 1.
VIDEOGASTROSCOP HDTV – 2 buc. //
2. VIDEOPROCESOR – 1 buc.// 3.
MONITOR LCD 23”– 2 buc.// 4.
ASPIRATOR ENDOSCOPIC-1buc. //
5.TROLIU ENDOSCOPIE – 1 buc. // 6.
BRAT MOBIL PENTRU FIXAREA
MONITORULUI DE TAVAN-1 buc. // 1.
VIDEOGASTROSCOP HDTV – 2 BUC//
Specificație: a) Cu cameră incorporată
CCD ce permite HDTV / HD, 1920 X
1080; // b) Camp de vedere (minim):
140°; // c) Permite investigarea
endoscopica cu tehnologia de banda
ingusta de culoare, care are rolul de a
evidentia capilarele si structurile de pe
suprafata mucoasei, ceea ce duce la o mai
buna delimitare a leziunilor de la nivelul
mucoasei; // d) Adancimea campului
vizual (intervalul minim): 2-100 mm; // e)
Capacitate de flexiune (minim): sus
210°,jos 90°, dreapta 100°, stanga 100°; //
f) Manerul de comanda prevazut cu minim
4 butoane cu functii variabile; // g) Canal
instrumentar min. 2,8 mm; // h) Diametru
exterior maxim al tubului de
insertie(maxim): 9,2 mm; // i) Stocarea
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imaginilor / video cu date de identificare a
endoscopului utilizat; // j) Lungimea de
lucru (minim): 1000 mm; // k) Cu
conector la sursa de lumina care nu
necesita capac de etansare a contactelor
electrice pentru a putea fi imersat in apa,
evitandu-se astfel defectiunile datorate
patrunderii apei in interiorul endoscopului
prin imersarea lui fara capacul de
etansare.// 2. VIDEOPROCESOR – 1
BUC // Specificație: a) Unitate compacta
videoprocesor cu sursa de lumina; // b)
Procesor imagine de inalta definitie
HDTV / HD, 1920p X 1080p; // c)
Permite investigarea endoscopica cu
tehnologia de banda ingusta de culoare,
care are rolul de a evidentia capilarele si
structurile de pe suprafata mucoasei, ceea
ce duce la o mai buna delimitare a
leziunilor de la nivelul mucoasei; // d) Cu
iesire pentru semnal: S-Video, HD-SDI,
DVI; // e) Memorie externa, conectare
USB; // f) Posibilitatea de intarirea
contururilor de structura pe minim 3
nivele; // g) Iris automat; // h) Reglarea
tonurilor de culoare rosu/albastru/saturatie
de culoare (minim): + 8 pasi; // i)
Posibilitatea de etalonare automata de alb;
// j) Reglarea automata a amplificarii
(AGC); // k) Contrastul sa poata fi setat in
minim 3 moduri (Normal, Inalt si Scazut);
// l) Posibilitatea de schimbare a marimii
imaginii endoscopice; // m) Posibilitatea
de inghetare a imaginii endoscopice pe
ecran; // n) Functie care da posibilitatea
selectarii automate a celei mai clare
imagini statice in timpul inghetarii
imaginii. // o) Posibilitate de zoom
electronic; // p) Posibilitatea de alegere a
functiilor variabile pentru butoanele
endoscoapelor; // q) Posibilitatea de
recunoastere a datelor de identificare ale
endoscopului; // r) Afişarea datelor despre
pacient; // s) Posibilitatea de inregistrare a
datelor pentru minim 50 de pacienti; // t)
Posibilitatea de inregistrare a setarilor
pentru minim 20 de utilizatori; // u) Cu
tastatura pt. introducerea datelor; // v)
Lampa examinare :LED sau Xenon (
puterea nu mai mica de 250W pentru
lampa Xenon); // w) Sursa de lumina
echipata cu filtrele necesare tehnologiei de
banda ingusta de culoare; // x) Ajustare
automata a luminozitatii in minim 13 pasi;
// y) Pompa de aer inclusa cu minimum 3
trepte; // z) Borcan de apa autoclavabil; //
3. MONITOR MEDICAL LCD – 2
BUC.// Specificație: a) Pentru vizualizarea
de imagini endoscopice de minim 23”;// b)
Sa intruneasca standardele de siguranta
medicala; // c) Rezolutie Full HD (1920 x
1080px); // d) Intrare si iesire semnal
variabila: RGB (BNC x3), Y/C, Composit,
HDMI (compatibil cu DVI); // e) Cu
minim o intrare pentru telecomanda
paralela (cu conector modular 8 pini); // f)
Unghi de vedere minim – 170º/170º; // 4.
ASPIRATOR ENDOSCOPIC-1buc; //
Specificație: a) borcan autoclavabil de 1.5
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litri - 2buc; // b) filtre bactericide - 5 buc;
// 5. TROLIU ENDOSCOPIE – 1 BUC. //
Specificație: a) Cu brat articulat pt. fixarea
monitorului LCD; // b) Cu suport culisant
pt. Tastaura; // Număr de rafturi: ≥3; // c)
Cu suport pt. 2 endoscoape; // d) Prevazut
cu roti blocabile;// 6. BRAT MOBIL
PENTRU FIXAREA MONITORULUI
DE TAVAN-1 BUC.// Cerințe de
certificare: Conformitate cu directiva
93/42 CEE. // Certificat CE sau declarație
de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Prezentarea
certificatelor de la producator ce atesta
personal calificat local pentru efectuarea
service-ului si reparatiilor in garantie si
post-garantie. // Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și ștampila, în
care să certifice termenul de garanție
pentru echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul instalării/darii în
exploatare a bunului. // Service post
garantie, asigurarea cu piese de schimb și
consumabile pentru o perioada de minim 8
ani. // Instalare, darea in exploatare de
către participantul câștigător-obligatoriu //
Training pentru utilizatori și personalul
tehnic la instalare și la solicitare-
obligatoriu. // Timp de interventie maxim
48 ore. // Documente confirmative:
Manual de service si manual de utilizare
in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu
privire la dispozitivele medicale din
09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.
//Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu. //Să se indice
atît în oferta de preț cît și în factură (la
livrare), prețul separat pentru fiecare
dispozitiv, accesoriu și consumabil din set.

30 Ultrasonograf General, performanţă
înaltă (EXPERT), portabil cu troliu

30.1 33100000-1 Ultrasonograf General, performanţă înaltă
(EXPERT), portabil cu troliu

Bucată 1.00 Ultrasonograf General performanţă înaltă
(EXPERT), portabil, cu troliu,Tip laptop
sau analogic// Anul de producere: 2018-
2019 // APLICAŢII CLINICE: General,
Abdominal, Musculo-scheletal, organe
mici// PORTURI PENTRU
TRADUCTOARE ACTIVE: ≥3 (inclusiv
prin extindere numar porturi cu
multiplicator)// PORT CW: ≥1// NIVELE
DE GRI: ≥256// GAMA DINAMICĂ:
≥200dB// CANALE FIZICE
PREPROCESARE: ≥ 512// ADÂNCIME
DE SCANARE: ≥ 40 cm// DIAPAZON
FRECVENTĂ ASIGURATĂ DE
DISPOZITIV 1-22 Mhz (minim); //
TRADUCTOARELE ACCEPTATE DE
SISTEM: matriciale, convexe, TEE, intra-
operationale, sectoriale , volumetrice 4D,
CW pencil, monocristal// Număr frecvențe
emise de un traductor ≥ 8//
POSTPROCESARE DA// Moduri de
imagistică: M-mod DA// M-mod şi 2-D
DA// Armonici Tisulare DA// M-mode
anatomic DA (optional)// M-Mode color
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DA// DOPPLER Tip CW, PW, CFM, TVI
Masurari automatizate DA;// Calcule
automate DA;// Power Doppler DA;//
Duplex DA;// Triplex DA//
FUNCŢIONALITĂŢI: Ajustare frecventa
DA;// Diapazon dinamic reglabil DA;//
Numar focusuri ≥ 4, ajustabil;// Pozitii de
focalizare ≥15 puncte;// Ajustare mape de
culori ≥ 8;// Selectare automata a sondei la
aplicarea presetului DA;// Reglare GAIN
DA;// TGC – cel putin 8 segmente DA;//
Funcţie de optimizare automată a imaginii
DA;// Funcţie de imbunatatire a imaginii
prin compunere spatiala DA;// Vizualizare
simultană duală a imaginii DA;//
Compunerea imaginii pe baza de mai
multe fascicule DA;// Reglarea semnalului
acustic DA;// Măsurători in timp real si in
freeze DA;// Pachet IMT (Intima Media
Thickness) cu masurare automata;//
Elastografie in timp real DA;//
PAN/ZOOM imagine în timp real DA;//
Zoom de înaltă definiţie şi zoom pe arii
preselectate DA;// imagine îngheţată DA//
Spaţiul de stocare ≥ 250 GB SSD;//
Memorie CINE ≥ 150sec DA;// CD/DVD
DA// Porturi extensie:USB 3.0 ≥2 DA//
Video/Audio, HDMI DA;// DICOM 3.0
DA;//TRADUCTOARE: Convex cu
frecvenţe de lucru 1.5 - 5 Mhz - 1 unitate;
Liniar cu frecvenţe de lucru 4 – 16.0 MHz
-1unitate sau 2 unități care vor cuprinde
diapazonul dat;// Ultrasonograful livrat să
fie setat pentru lucru cu traductoarele
livrate;// Sistem biopsie ecoghidată pentru
traductorul convex – 1 unitate;// Sistem
biopsie ecoghidată pentru traductorul
liniar – 1 unitate sau 2 unități(în
dependență de numărul de traductoare) ;
//MONITOR FULL HD ≥ 15.6” Rezolutie
≥1920x1080;// BUTOANE CONSOLA
Configurabile DA,// Posibilitatea
efectuării Upgrade DA;// Baterie
incorporata, cu durata de lucru ≥ 1.5h//
Imprimanta termica alb/negru –
1buc;//Geanta pentru transportare
DA;//DVD/CD RW incroporat
DA;//TROLIU: 4 roti blocabile DA; //
Fixare securizata a ultrasonografului
DA;// Reglarea pe verticala cel putin ≥ 80-
100 cm;//Multiplicator pentru conectarea
sondelor - cel putin 3 porturi;// Suport
pentru imprimanta DA;// Sursa de
alimentare incorporată DA;// Alimentare
electrica: 210V – 240V. // Cerințe de
certificare: Conformitate cu directiva
93/42 CEE. // Certificat CE sau declarație
de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Prezentarea
certificatelor de la producator ce atesta
personal calificat local pentru efectuarea
service-ului si reparatiilor in garantie si
post-garantie. // Declarație de la Ofertant –
confirmată prin semnatura și ștampila, în
care să certifice termenul de garanție
pentru echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul instalării/darii în
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exploatare a bunului.// Instalare, darea in
exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu // Training pentru
utilizatori și personalul tehnic la instalare
și la solicitare-obligatoriu. Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. //Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu. //Să se indice
atît în oferta de preț cît și în factură (la
livrare), prețul separat pentru fiecare
dispozitiv, accesoriu și consumabil din set.

31 Diatermocoagulator cu accesorii
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31.1 33100000-1 Diatermocoagulator cu accesorii Bucată 1.00 Specificație: Aplicații – intervenții
chirurgicale oftalmologice;// Interfețe
pentru electrozi – monopolar, bipolar și
neutru; // Curent continuu și pulsatil;//
Conector pentru egalarea potenţialului;//
Afișarea parametrilor ecran LED/LCD;//
Diapazoanele necesare de lucru: tăiere 1-
50 W / 300 Ω; coagulare: 1-50 W / 300
Ω;// Tensiunea de alementate 210-240V,
50Hz;// Accesorii livrate: Troliu cu 4 roţi
blocabile; //Pedala de control pentru
coagulare şi tăiere;// Piese de mână cu
butoane pentru tăiere și coagulare,
lungimea ≤160mm, tip pix – 9 unități,
reutilizabile, autoclavabile;// Electrozi de
tip ac drept izolat cu porțiunea activă
2mm– 7 unități, reutilizabile,
autoclavabile, compatibile cu piesele de
mână livrate// Electrod de tip ac, curbat,
izolat cu porțiunea active 2mm – 2 unități,
reutilizabile, autoclavabile, compatibile cu
piesele de mână livrate;// Forceps bipolar
cu capete de tip ac, drept, porțiunea de
coagulare ≤ 6mm – 1 unitate, reutilizabil,
autoclavabil, compatibil cu piesele de
mână livrate;//; Forceps bipolar cu capete
de tip ac, curbat, porțiunea de coagulare ≤
6mm – 1 unitate, reutilizabil, autoclavabil,
compatibil cu piesele de mână livrate;//
Electrod neutru reutilizabil, autoclavabil –
10 unități;// Cablu interconectare electrod
neutru - diatermocoagulator, lungimea ≥
3m – 10bucăți. Cerințe de certificare:
Conformitate cu directiva 93/42 CEE //
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu. //Să se indice
atît în oferta de preț cît și în factură (la
livrare), prețul separat pentru fiecare
dispozitiv, accesoriu și consumabil din set.

32 Criocoagulator cu accesorii
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32.1 33100000-1 Criocoagulator cu accesorii Bucată 1.00 Descriere: Specificație: Gaz medical
utilizat – oxid de azot, dioxid de carbon;
//Afişarea parametrilor: ecran LCD/LED;//
Presiune de lucru – 3100-5800kPa; //
Regim automat de evacuare a gazului
utilizat;// Detectarea automata a tipului de
sondă conectată; // Accesorii livrate:
Sondă reutilizabilă, virf curbat pentru
cataractă, diametrul - 1,5 mm(±0,1mm) –
1 unitate;// Sondă reutilizabilă, virf curbat-
alungit retinal, diametrul –
2,5mm(±0,1mm) – 1 unitate;// Sondă
reutilizabilă pentru criopexie transclerală
retinal, diametrul – 2,5mm(±0,1mm) – 1
unitate;// Sondă reutilizabilă, intravitral,
diametrul – 0,8-0,9mm – 1 unitate; //
Sondele livrate să fie autoclavabile;/
/Temperatura de operare: diapazonul:-70C
până la -88C; // Pedală de control,// Troliu
cu 4 roţi blocabile;// Butelie minim 5l,
presiune ≥8000 kPa -1unitate;// Tensiunea
de alementate 210-240V, 50Hz;// Cablu de
alimentare de minim 3m.// Cerințe de
certificare: Conformitate cu directiva
93/42 CEE // Certificat CE sau declarație
de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu. //Să se indice
atît în oferta de preț cît și în factură (la
livrare), prețul separat pentru fiecare
dispozitiv, accesoriu și consumabil din set.

33 Oftalmoscop direct
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33.1 33100000-1 Oftalmoscop direct Bucată 2.00 Specificație: Aperturi: Macula, Mediu,
Large, Hemispot, Slit; // Diapazonul
măsurării: -36D ~ +38D (pasu 1D); //
filtre: Cobalt Blue, Red-Free; // Iluminare:
LED; // Acumulatoare și unitate de
încărcare.// Cerințe de certificare:
Conformitate cu directiva 93/42 CEE //
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

34 Autorefractometru
34.1 33100000-1 Autorefractometru Bucată 1.00 Specificație: Măsurări: diametrul minim al

pupilei 2 mm; // Refractie: sfera -25~+22
D, (pasu 0.12D/0.25D); cilindru 0~+/-10
D, (pasu 0.12D/0.25D˚); axa 0~180°(pasu
1˚/5˚); // Keratometrie: raza de curbura a
corneei 5~10.00 mm (pasu 0.01 mm);
putere de refractie 33.00~67.50 D(pasu
0.12D/0.25D); astigmatism 0~+/-10
D(pasu 0.12D/0.25D); axa 1~180°(pasu
1˚/5˚); // masurarea distanței interpupilară:
automat, manual (20-85mm, pasu 1mm).
// Display minim 5.5"; // Suport cu
înălțime reglabilă; // Interfețe: USB, LAN,
RS-232C. // Cerințe de certificare:
Conformitate cu directiva 93/42 CEE //
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

35 Perimetru computerizat
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35.1 33100000-1 Perimetru computerizat Bucată 1.00 Specificație: Diapazonul pe un ochi : 0˚ -
90˚; // Marimea stimularii (după
Goldmann): I, II, III, IV, V ; // Metode:
standart: W/W, Albastru/Verde, Flicker,
Rosu pe alb; // Strategii: TOP, Dinamică,
Normală; // Programe: General/Glaucom
30˚, General/Glaucom periferic, Macula,
Screening, Disability; // Rețele: DICOM,
Ethelnet, EMR; // Suport cu înălțime
reglabilă; // Calculator cu aplicatie de
monitorizare a pacientilor; // UPS minim
10 min de lucru neintrerupt autonom. //
Cerințe de certificare: Conformitate cu
directiva 93/42 CEE // Certificat CE sau
declarație de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

36 Set lentile pentru corecţie aeriană optică
cu Montură

36.1 33100000-1 Set lentile pentru corecţie aeriană optică cu
Montură

Bucată 2.00 Specificație: Numarul minim de lentile
260. // Diapazonul lentilelor: SPH (sferic):
±0.12D~±20.00D; // CYL (cilindru):
±0.12D~±6.00D. // Montura: metalică,
numărul cuplare a lentilelor 4, distanta
ajustabilă: 48~80mm. // Cerințe de
certificare: Certificat de conformitate care
atestă calitatea bunului, valabil, copie
confirmată prin semnatura și ștampila
participantului. // Declarație de la Ofertant
– confirmată prin semnatura și ștampila, în
care să certifice termenul de garanție
pentru echipament și accesorii nu mai mic
de 24 luni din momentul instalării/darii în
exploatare a bunului.

37 Gonioscop (Lentila Goldman)
37.1 33100000-1 Gonioscop (Lentila Goldman) Bucată 1.00 Specificație: cu trei oglinzi; // Câmpul de

vedere: 60˚/66˚/76˚; // Magnificarea
imaginii: 1.06x. // Cerințe de certificare:
Certificat de conformitate care atestă
calitatea bunului, valabil, copie confirmată
prin semnatura și ștampila participantului.
// Declarație de la Ofertant – confirmată
prin semnatura și ștampila, în care să
certifice termenul de garanție pentru
echipament și accesorii nu mai mic de 24
luni din momentul instalării/darii în
exploatare a bunului.

38 Lentila Volk 20D
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38.1 33100000-1 Lentila Volk 20D Bucată 1.00 Specificație: 46°/60° campul de vedere; //
0 .32x spotul laser; // 3.13x marirea
imaginii; // distanta de lucru este de 50
mm.// Cerințe de certificare: Certificat de
conformitate care atestă calitatea bunului,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului.

39 Lentila Volk 78D
39.1 33100000-1 Lentila Volk 78D Bucată 1.00 Specificație: 74°/89° campul de vedere; //

1.32x spotul laser; // 0.93x marirea
imaginii; // distanta de lucru este de 7
mm.// Cerințe de certificare: Certificat de
conformitate care atestă calitatea bunului,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului.

40 Lentila Volk 90D
40.1 33100000-1 Lentila Volk 90D Bucată 1.00 Specificație: 81°/97° campul de vedere; //

1.08x spotul laser; // 0.93x marirea
imaginii; // distanta de lucru este de 8
mm.// Cerințe de certificare: Certificat de
conformitate care atestă calitatea bunului,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului.

41 Microscop specular (endotelial)
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41.1 33100000-1 Microscop specular (endotelial) Bucată 1.00 Specificație: ≤15 imagini pe investigații
per ochi; // magnificarea 190x; // regimuri:
manual, automat; // capturarea poziției:
centrul ≤6 puncte periferice; valorile
analizei: numărul celulelor, densitate
celulară, marimile minimale și maximale a
celulelor, coeficient de variație a
suprafeței celulare; // LCD ≤8" ; //
exportarea datelor: USB, LAN,
imprimantă; // baza mobilă : axa X 88
mm, axa Y 40 mm, axa Z 50 mm. // suport
cu înălțime reglabilă. //Cerințe de
certificare: Conformitate cu directiva
93/42 CEE // Certificat CE sau declarație
de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

42 Sistem Ureteroscop digital flexibil de
unică folosință
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42.1 33100000-1 Sistem Ureteroscop digital flexibil de unică
folosință

Bucată 1.00 Ureteroscop digital flexibil de unică
folosință - 5 buc. Specificație: Sistemul
optic: sursă de lumină încorporată în
mâner;// Tip iluminare: fibră optică;//
Cîmpul de vedere ≥ 90°; // Adîncimea
câmpului vizual: intervalul 2-60mm;//
Deflexie capăt distal: ≥ 270°- sus; ≥270° -
jos;// Diametrul capătului distal: ≤ 9Fr
(3mm); // Diametrul tubului exterior: ≤9,6
Fr (3,23mm);// Canalul de lucru: ≥ 3.6 Fr
(1,2mm); // Lungimea de lucru:
>600mm;// Sistem video (mobil pe troliu
sau portabil). Specificație: Monitor – 1
buc;// Tip: TFT, LCD;// Dimensiuni:
≥12″;// color; // Videoprocesor – 1 buc; //
Separat sau incorporat în monitor; //
posibile conexiuni: DVI, VGA, SDI,
VIDEO; // Memorie stocare: > 8Gb;
//Cerințe de certificare: Conformitate cu
directiva 93/42 CEE // Certificat CE sau
declarație de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu. //Să se indice
atît în oferta de preț cît și în factură (la
livrare), prețul separat pentru fiecare
dispozitiv, accesoriu și consumabil din set.

43 Sistem de litotripsie avansat cu actiune
dubla (combinat de distrugere
ultrasonica si balistic a pietrelor cu
aspiratie integrata in maner)

43.1 33100000-1 Sistem de litotripsie avansat cu actiune
dubla (combinat de distrugere ultrasonica si
balistic a pietrelor cu aspiratie integrata in
maner)

Bucată 1.00 Descriere: Sistem combinat de distrugere
ultrasonica a pietrelor cu aspiratie
integrata in maner, cu urmatoarele cerinte
-1 buc: - Sa fie un sistem care sa combine
undele ultrasonice si balistice; // -
Frecventa socurilor ballistice de 300Hz +/-
1%; // - Frecventa undelor ultrasonice de
21KHz +/- 1%; // - Activarea impulsului
ultrasonic sa se faca prin butoane de
comanda de pe manerul probei; // - Sa
aiba controlul aspiratie la piesa de mana; //
- Controlul aspiratiei de pe maner sa se
faca gradual; //- Controlul sa se poata face
si de la pedala dubla; // Manerul cu
traductorul ultrasonic sa fie autoclavabil-1
buc.; // - Conexiunea la generator
ultrasonic si pneumatic sa se faca printr-un
singur cablu; // - Sa aiba inel de control al
aspiratiei, la utilizarea unui aspirator
extern; //- Sa aiba butoane de activare a
generarii impulsurilor; // -Proba
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ultrasonica pentru ureteroscop-1 buc.; // -
Reutilizabila, autoclavabila // - Diametrul
maxim 1.5-1.6 mm; // - Lungime minim
560mm; // - Sa aiba canal de aspiratie; // -
Sa includa pedala de comanda dubla cu 2
moduri de activare, standard si energie
ridicata-1 buc.// Cheie de fixare a probei
in traductor: - Dinamometrica; -
Autoclavabila. // Sa fie disponibile atat
probe reutilizabile, autoclavabile, cat si de
unica folosinta. // Probele sa fie
disponibule in diverse diametre, de la
0.97mm pana la 3.76mm si diverse
lungimi, de la 577 mm pana la 395mm,
pentru a putea fi utilizate pentru
distrugerea calculilor in aparatul urologic
inferior si superior. // 2 buc - proba
litotripsie reutilizabilă, 390-400mm,
3,76mm(11,3 Fr) // 2 buc - proba
litotripsie reutilizabilă, 560-570mm,
1,50mm(4,5 Fr) // 1 buc - proba litotripsie
reutilizabilă, 570-800mm, 0,97mm(2,91
Fr) // Diametrul indicat este un standard
utilizat în intervențiile urologice. //
Cerințe de certificare: Conformitate cu
directiva 93/42 CEE // Certificat CE sau
declarație de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu. //Să se indice
atît în oferta de preț cît și în factură (la
livrare), prețul separat pentru fiecare
dispozitiv, accesoriu și consumabil din set.

44 Ureteroscop/Renoscope, 9.5 Fr., 6°
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44.1 33100000-1 Ureteroscop/Renoscope, 9.5 Fr., 6° Bucată 1.00 Specificație: Ureteroscop/Renoscop, 9.5
Fr.,// unghiul de vedere 6°,// lungime 43
cm, //capăt distal 8 Fr.,// diametrul teacă:
9.5 Fr. treptat-uniform până la 12 Fr.,//
autoclavabil,// cu ocular angulat, fibră
optică de transmisie a luminii incorporată,
2 porturi laterale pentru irigare și 1 canal
de lucru pentru utilizarea cu instrumente
pînă la 5 Fr., // Material lentilă exterioară:
safir, pentru rezistență sporită la defecte
mecanice. // Accesorii în set: Adaptor
pentru înserarea firelor de ghidare,// Port
instrumental cu sistem de etanșare și
deconectare rapidă, // Conector pentru tub
de tip LUER-lock 2 buc. pentru fiecare
canal, // Capac de etanșare 10 buc., //
Adaptor pentru dozare/control debit. //
Cerințe de certificare: Conformitate cu
directiva 93/42 CEE // Certificat CE sau
declarație de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare. // Instalare,
darea in exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu // Training pentru
utilizatori la instalare și la solicitare-
obligatoriu.// Documente confirmative:
Manual de utilizare in conformitate cu
LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele
medicale din 09.06.2017, capitolul 4
Articolul 14. P. 3.

45 Statie de producere vacuum medical
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45.1 33100000-1 Statie de producere vacuum medical Bucată 1.00 Componentele și specificațiile tehnice a
stației de producere a vacuumului
medical: Pompă vacuum: 2 buc; // Putere
motor electric: diapazon 2kWt-3kWt,
380V. // Nivel zgomot: nu mai mare de 70
dB; // Putere de absorbție: 2x100-150
m3/oră // Rezervor vacuum: 1 buc. min.
900 litri; // Panou de comandă: digital cu
afișarea parametrilor de lucru; // Set de
filtrare bactericidă; // Vas de evacuare
condensat; // Sistem de evacuare a gazului
expirat; // Cerințe de certificare:
Certificare marcaj CE; // ISO 9001 // ISO
13485 // DE97/23/CEE // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare. // Instalare,
darea in exploatare de către participantul
câștigător-obligatoriu (cu toate lucrările de
conectare, racordare la rețelele existente).
// Training pentru utilizatori la instalare și
la solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. // În set, obligatoriu va fi inclus kit (sau
kit-uri) de mentenanță recomandat de
producător, necesar pentru funcționarea
stației timp de un an. Orele estimate de
lucru a stației pentru un an de funcționare
este de 7000ore. // ATENȚIE PENTRU
PARTICIPANȚI!! Criteriile care vor fi
obligatoriu respectate și îndeplinite.//
Condiții tehnice prealabile: Încăpere
existentă în incinta spitalului. Et 15. //
Dimensiuni încăpere: lungime 3800mm,
lățime 2330mm, înălțime 2200mm. //
Dimensiuni ușă de intrare 880mm x
2000mm. // Dimensiuni carcasă ușă
1100mm x2150mm.// Stația se va încadra
în limita dimensiunilor indicate. // Se va
permite în caz excepțional demontarea
carcasei ușei de intrare, pentru a permite
instalarea stației în incăperea existentă, în
caz că nu se încadrează în limita
dimensiunilor ușii existente. În acest caz
compania va demonta ușa existentă și va
instala ușa nouă cu dimensiuni nu mai
mici ca cea existentă (din profil de
aluminiu, fără geam, lăcat inclus). Alte
lucrări de demolări nu sunt admise. //
Racordarea la rețeaua existentă de
vacuum, conectare la rețeaua electrică cu
instalare a automatelor de protecție,
montarea și instalarea sistemului de
evacuare a gazului expirat – obligatoriu.
//Să se indice atît în oferta de preț cît și în
factură (la livrare), prețul separat pentru
fiecare dispozitiv, accesoriu și consumabil
din set.

46 Autoclav
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46.1 33100000-1 Autoclav Bucată 1.00 Destinație: sterilizarea deșeurilor medicale
periculoase (plastic, sticlă, cauciuc,
textile, seringi). Specificație: Capacitate:
350-400 l. // Dimensiuni dispozitiv -
partea cea mai îngustă - maximum 90 cm
(pentru încadrarea în încăpere). //
Încărcare orizontală.// Cameră internă din
oțel inoxidabil. // Carcasă - metalic
galvanizat sau oțel inox. // Dispozitive de
siguranță: Deconectare automata la nivel
scăzut de apă, securitate la supraîncălzire
și suprapresiune. // Regimuri de sterilizare
- automat. // Regim de uscare –da . //
Gama de temperatură : 121 - 134 grade C.
// Cerinţe de alimentare la reţeaua
electrică: 380V, 50 Hz.// Consum - 12-18
kw/ora. (Secția unde urmează de a fi
instalat autoclavul nu este dotată cu linii
electrice de putere înaltă).// Control
electronic: microprocessor – optional. //
Interfață utilizator: Display - optional.//
Pre și post vacuum: optional. // Generator
de aburi: DA // Imprimantă: optional. //
Accesorii: Coș de sîrmă din oțel
inoxidabil – 2 buc. // Stație de dedurizare
a apei cu filtrare, capacitatea de dedurizare
și filtrare să fie respectivă consumului
autocalvului. //Cerințe de certificare:
Conformitate cu directiva 93/42 CEE //
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu. //Să se indice
atît în oferta de preț cît și în factură (la
livrare), prețul separat pentru fiecare
dispozitiv, accesoriu și consumabil din set.

47 Mărunțitor pentru deșeuri medicale
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47.1 33100000-1 Mărunțitor pentru deșeuri medicale Bucată 1.00 Destinație: mărunțirea deșeurilor
infecțioase și tăietore - înțepătoare
(plastic, textile, seringi). // Dimensiuni
dispozitiv - partea cea mai îngustă -
maximum 90 cm (pentru încadrarea în
încăpere). // Încărcare verticală. //
Tehnologia de rotație a cuțitelor elimină
posibilitatea de blocare/înfășurare a
deșeurilor textile. Conectarea automată a
rotației inverse atunci când se blochează.
// Sistem de securitate - blocarea automată
a cuțitelor atunci când se deschide capacul
buncărului. // Capacitatea rezervorului de
încărcare 60 - 100 litri. // Productivitate -
150 - 250 litri / oră. // Posibilitatea spălării
camerei de primire și a cuțitelor cu apă.
//Cuțitele din oțel călit. //Cerinţe de
alimentare la reţeaua electrică: 380V, 50
Hz. // Puterea dispozitivului 5-15 KW/oră.
// Accesorii: Cărucior pentru scoaterea
deșeului mărunțit – da. //Cerințe de
certificare: Conformitate cu directiva
93/42 CEE // Certificat CE sau declarație
de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

48 Umidificator pentru oxigen
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48.1 33100000-1 Umidificator pentru oxigen Bucată 5.00 Descriere: Dispozitiv utilizat pentru
combaterea hipoxiei pacientului.//
Barbotor de plastic, plastic tip: HDPE. //
Tipul conexiunii la O2- tub de silicon. //
Conector de intrare cu diametrul exterior:
10mm/ Conector de iesire 7mm.//
Presiunea de intrare 3-5 bar.// Tipul
recipientului: umidificator reutilizabil și
autoclavabil.// Indicator nivel de apă în
recipient: minim și maxim. // Capacitatea
recipientului umidificator 400-500 ml.//
Ieșiri pentru tubul de O2 minim 1(unu).//
Conectorul de iesire compatibil cu masca
de oxigen tip standart (interconectare tub
silicon). //Cerințe de certificare:
Conformitate cu directiva 93/42 CEE. //
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu. //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

49 Sistem de aspirație Bobrov
49.1 33100000-1 Sistem de aspirație Bobrov Bucată 5.00 Descriere: dispozitivul asigură viteza de

pompare a substanțelor, viteza de acțiune
și precizia dozării în mediul subcutanat și
intravenos.// Volum borcan 1 litru//
Gradare borcan Da// Borcan (material)
sticlă, înălțimea borcanului 260-280 mm//
Dop pentru borcan Forma conica 34mm-
37mm, cu 2 orificii pentru tuburile de
sticla diametrul-7mm.// Accesorii: Pompă
de mână tip para - 2 buc. +furtune de
interconectare.// Diametrul interior 7mm,//
tuburi de sticlă - 3 bucati,// diametrul 7
mm;// lungimi 91 +/-1mm, 236 +/- 1mm,
280 +/- 1mm.// //Cerințe de certificare:
Conformitate cu directiva 93/42 CEE //
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu //

50 Rectoscop pentru examinare cu
instrumentariu
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50.1 33100000-1 Rectoscop pentru examinare cu
instrumentariu

Bucată 2.00 Rectoscop pentru examinare cu
instrumentariu inclus. Set de dispozitive
complet pentru efectuarea investigațiilor
rectoscopice care să include obligatoriu:
Tubus D=15 ±1mm; L=200±10mm (1
buc)// Obturator pentru tubus D=15±1
mm; L=200 ±10mm (1 buc)// Tubus
D=20±1 mm; L=300±10 mm – (2 buc) //
Obturator pentru tubus D=20 ±1mm;
L=300±10mm (2 buc)// Tubus D=20
±1mm; L=250±10 mm (1 buc)// Obturator
pentru tubus D=20±1 mm; L=250±10 mm
(1 buc)// Tubus D=20±1 mm; L=200
±10mm (1 buc)// Obturator pentru tubus
D=20±1 mm; L=200 ±10mm (1 buc)//
Tubus D=20±1 mm; L=150±10 mm (1
buc)// Obturator pentru tubus D=20±1
mm; L=150±10 mm (1 buc)// Anoscop (1
buc)// Lupa (1 buc)// Clește pentru vată (2
buc)// Capac de protecție (1 buc)//
Suflantă (1 buc)// Duză (1 buc)// Mîner (1
buc) // Perie (1 buc)// Forceps pentru
biopsie (1 buc)// Forceps de prindere (1
buc)// Sonda-coagulator cu canal de
irigare, D=4±0,1 mm; L=420 ±20mm (1
buc) // Forceps pentru biopsie mare (1
buc)// Sursa de lumină - 1 buc., cu
tensiunea de alimentare 210-240V/50Hz,
xenon sau halogen cu puterea ≥100W sau
LED de putere echivalentă +2 becuri de
rezervă(în cazul sursei halogen sau
xenon). // Cablu optic-luminiscent pentru
interconectare sursă de lumină –
resctoscop, L≥1800 mm -3 bucati. Toate
dispozitivele și accesoriile livrate să fie
compatibile între ele. // Cerințe de
certificare: Conformitate cu directiva
93/42 CEE. // Certificat CE sau declarație
de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu. //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu. //Să se indice
atît în oferta de preț cît și în factură (la
livrare), prețul separat pentru fiecare
dispozitiv, accesoriu și consumabil din set.

51 Coagulator multifunctional pentru
sudarea ţesuturilor

51.1 33100000-1 Coagulator multifunctional pentru sudarea
ţesuturilor

Bucată 1.00 Descriere: Sistem pentru sudarea
ţesuturilor multifuncţional de
electrochirurgie cu argon , aparat atașat de
hemocoagulare cu plasmă argon, cărucior
şi set accesorii şi instrumente. // Pentru
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intervenții chirurgicale de tip deschis,
transplant hepatic.// Specificație: Număr
canale: 4 independente, 2 taiere + 2
coagulare.// Funcție de autotestare.
//Frecvență: 300-600 KHz// Putere tăiere
maximă: 350 W ± 10% // Putere coagulare
maximă: 300 W ± 10% // Modurile de
operare: Pure, soft, blend, spray; // Flux
argon la tăiere: 0,1-12 l/min ± 20%; //
Flux argon la coagulare: 0,1-12 l/min ±
20% // Dimensiuni ecran: >7” // Set livrat:
Modul electrocoagulare – 1 buc; // Modul
Argon-plasmă – 1 buc; // Pedală dublă – 1
buc; // Butelie argon – 1 buc; // Cărucior
pentru transport cu 4 roți și min. 2 frâne –
1 buc; // Număr terminale de egalare
potențial pe cărucior : ≥ 4; // Opțiuni:
Ajustare putere automată. // Indicare stare
și calitate aplicare pentru electrozi neutri
de tip split. // Minim 80 programe setabile
definite de utilizator. // Posibilitate
schimbare program de la pedală sau piesa
de mână. // Afișare simultană a
parametrilor pentru fiecare instrument
conectat. // Funcție de autotestare.//
Detectare automată tip instrument
conectat cu memorare parametri presetați.
// Posibilitate conectrare 4 instrumente
bipolare. // Indicator acustic.// Indicator
vizual. // ACCESORIILE - sa fie produse
de acelasi producator.// -instrument
combinat pentru interventii chirurgicale de
tip deschis pentru sigilarea/ligarea vaselor
sangvine, lungimea 180 mm, lungimea
virfului contactor 17mm, cu intrerupator
de activare incorporate, tipul de conectare
tip “IQ” sau analog, lungimea cablului
interconnector minim 3 metri.-2 seturi; // -
comutator de mîna multi-use cu diametrul
soclului 2,4-3mm- 5 bucati, 4-5mm-5
bucati. + cu cabluri de interconectare
atașate lungimea minim 3 metri // -set
electrozi pentru comutatoarele de mina
lungimea 37-39mm, cu diametrul 2.4-
3mm-25 bucati, 4-5mm-25 bucati,
compatibil cu comutatoarele de mână
livrate.// -electrod neutru multiuse+cablu
interconectare cu lungimea minim 4 metri-
10 bucati // - penseta bipolara tip baioneta
neadeziva virf drept lungimea virfului
contactor 8mm, latimea virfului contactor
1-1.5mm + cablu interconnector cu
lungimea minim 3 metri. 2 seturi; // -
penseta bipolara tip baioneta cu orificiu
pentru irigare, lungimea virfului contactor
7-8mm, latimea virfului contactor 0.5mm
+ cablu de interconectare cu lungimea de
minim 3 metri. 2 seturi; // -sistem sigilarea
vaselor sangvine lungimea 370-390 mm,
diametrul de 10mm, lungimea virfului
contactor 18mm/22,5mm latimea virfului
contactor la virf 3mm -1bucata; // -
comutator de mina pentru instrumentele
bipolare cu buton de activare incorporate.
Tip conector IQ sau analog, lungimea
firului conector minim 3metri. 1 bucata; //
-sistem bipolar de sigilare a vaselor
sangvine cu lungimea de 370-390mm,
diametrul de 5-6mm, lungimea virfului
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contactor de 20-21mm o clema si 19-
20mm a 2-a clema. 1 bucata; // - butelie de
gaz (argon) volum 5-10 litri; // -reductor
de presiune intervalul de 2.5- 4.5 bar
+furtun interconnector de lungimea minim
1 metru; // -electrod de tip ac pentru
interventii de tip deschis ajustabil
lungimea 110-115mm, diametrul 5-
6mm.-2 bucati; // -comutator de
mina+capac de fixare cu conectare la
sistemul de distributie cu argon si la
diatermocoagulator + cablul
interconnector cu lungimea minim 3 metri
– 2 seturi; // - electrod de fascicul pentru
operație deschisă, rezistent la temperature
inalte, lungimea 100-105mm, diametrul 5-
6mm. 2 bucati; // Cerințe de certificare:
Conformitate cu directiva 93/42 CEE. //
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu. //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu. //Să se indice
atît în oferta de preț cît și în factură (la
livrare), prețul separat pentru fiecare
dispozitiv, accesoriu și consumabil din set.

52 Aspirator chirurgical
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52.1 33100000-1 Aspirator chirurgical Bucată 3.00 Descriere: Aspiratoarele chirurgicale sunt
capabile să creeze o presiune de vid > 600
mm Hg. Cele mai multe proceduri
chirurgicale necesită aspirare pentru a
elimina sîngele şi lichidele care se
acumulează în zona operatorie şi
obstrucţionează vizibilitatea chirurgului. //
Specificație: Vacuum: Limita minima 0
mm Hg; // Limita maximă ≥ 600 mm Hg;
// Rata de flux, l/min. 25-35; // Indicator
vacuum: da, // eroarea ≥±10% // Reglator
aspirație: da // Nivelul de zgomot, dBA ≤
50 dBA; // Vas colector: Material:
excepție sticla; Numărul ≥ 2 buc.;
Capacitatea, L ≥ 3 L; // Protecție la
umplere - da; // Vas tip reutilizabil- da; //
Aspirator mobil pe suport cu rotile: ≥ 4
roti; Roti cu frina da, ≥ 2 buc. // Tensiunea
de alimentare 220 V, 50 Hz; // Timp
operare > 1 h; // Filtru de unică utilizare:
15 buc. // Accesorii: Suport de atașare a
borcanului; // Furtun de silicon transparent
sterilizabil, D 13mm, >3metri. // // Cerințe
de certificare: Conformitate cu directiva
93/42 CEE. // Certificat CE sau declarație
de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu. //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.

53 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) cu accesorii
specializate pentru interventii
chirurgicale vasculare
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53.1 33100000-1 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) cu accesorii
specializate pentru interventii chirurgicale
vasculare

Bucată 1.00 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) cu accesorii
specializate Descriere: Dispozitiv destinat
pentru tăierea și coagularea țesuturilor
biologice în procesul actului chirurgical
care utilizează curenți electrici de
frecvență înaltă Frecvența: cuprinsă înre
300 KHz şi 1 MHz // Canale de ieșire: •
Monopolar: 2 canale izolate; • Comutator
de mînă – Da; • Comutator de picior – Da;
• Bipolar: 2 canale isolate; // Moduri de
lucru: Monopolar: • Tăiere: Putere: 10-
300 W, rezistența 500 Ohm, discreție 1W;
• Coagulare: Putere: 10-120 W, discreție
1W; // Bipolar: • Tăiere: Putere: 10-150
W, discreție 1W; • Coagulare: Putere: 10-
120 W, discreție 1W; // Mod coagulare: •
Coagulare moderată – Da; • Coagulare
forțată – Da; • Coagulare prin pulverizare
– Da; Dozarea automată a puterii - Da;
Funcţie de autotestare – Da; Canal de
ieșire independentă – Da;// Indicatoare:
Acustic si Vizual // Electrosecuritate: •
Clasa de protecție I; • Tip CF; // Accesorii:
•Comutator de mînă , tăiere/coagulare,
lungimea firului de conectare min. 3m,
reutilizabil, conector cu 3 pini 8 buc, soclu
conector cu diametrele 4mm- 4 buc;
2,4mm - 4 buc. // • Electrozi de
multifolosinta, lungimea 150-160mm, 8
buc., diametrele 4mm - 4 bucati, 2.4 mm -
4 buc. Compatibili cu comutatoarele de
mina. // • Electrod neutru reutilizabil, 10
buc; // • Comutator de picior tip pedală,
tăiere/coagulare, lungimea firului de
conectare minim 3m, 1 buc. // Cablu de
alimentare 220V, lungimea minim 4 m, 1
buc. // Cablu pentru egalizare de potențial,
lungime a firului minim 4m, 1 buc.// Notă:
Accesoriile trebuie să fie produse de
același producător ca și dispozitivul. //
Cerințe de certificare: Conformitate cu
directiva 93/42 CEE. // Certificat CE sau
declarație de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu. //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu. //Să se indice
atît în oferta de preț cît și în factură (la
livrare), prețul separat pentru fiecare
dispozitiv, accesoriu și consumabil din set.

54 Sistem de ligare a vaselor sangvine
54.1 33100000-1 Sistem de ligare a vaselor sangvine Bucată 1.00 Descriere: Sistem de sigilare a vaselor
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sangvine pentru intervenții chirurgicale
laparoscopice. Specificație: Configuratia
de output: iesire izolata; // Suport : Troliu
cu 4 roți, 2 frâne, pentru transportarea
dispozitivului; // Ciclu de lucru : La o
sarcina de 30 de ohmi, generatorul sa
activeze un timp de 4-7 secunde cu o
pauza de 13-18 de sec timp de o ora. //
Baterie interna pentru memorie: da //
Alerta Sonora: >60 dBa. // Tensiunea la
virful pensetei bipolare 500V +/- 10V. //
Minim un canal bipolar izolat. // Racirea
naturala+convectie fortata. // Ecran tactil
cu afisarea: indicator statut system,
Indicator starea accesoriului conectat,
Indicator eroare de system. // Profilul:
Colorectal, urologic, chirurgie generala,
ginecologie, operatii plastice. //
Dispozitivul sa fie de ultima generatie
conform tehnologiilor. // Anul de producer
2018-2019// Confirmarea de la producator
a posibilitatii aprovizionarii dispozitivului
cu accesorii si mentenanta minim 5 ani.
Softul dispozitivului sa fie ultima versiune
la momentul livrarii. // Posibilitatea de
face update la soft gratuit pe perioada
garantiei. // Regim OFF si STAND-BY. //
Putere 270W.// Optiuni: Dispozitivul sa
posede minim 2 tehnologii: 1.Tehnologia
tip Ligasure sau echivalent care sa fie
caracterizata de: • o combinație optima de
presiune și energie pentru sigilarea
vasculară; • sigilarea permanenta a vaselor
cu diametrul pina la 7mm, sau a gruparilor
de tesuturi fara disectie sau izolare; •
ciclul mediu de sigilare de 2-4 secunde; •
sigiliile sa reziste la o presiune sistolica de
minim 3 ori mai mare decit cea normala. •
sistemul de răspuns controlat, feedback-ul
întrerupe automat livrarea de energie
atunci când ciclul de sigilare este complet,
eliminând presupunerile. // 2.Tehnologia
de Tissue Fect sau echivalent care sa fie
caracterizata de: •ajustarea automata a
puterilor in timp real in dependenta de
impedanta tesuturilor; • rectificarea valorii
impedantei tesutului: >3Hz; • Alimentare:
210-240V; 50-60 Hz; // Accesorii: ligator
laparoscopic cu virf bont, virf drept 37±2
cm (Sealer/Divider, Nano-coated) - 3
bucati . // Ligator laparoscopic cu virf
bont, virf curbat 37±2 cm (Sealer/Divider,
Nano-coated) - 3 bucati.// Accesoriile sa
fie produse de acelasi producator ca
dispozitivul. // Cerințe de certificare:
Conformitate cu directiva 93/42 CEE. //
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu. //
Training pentru utilizatori la instalare și la



09.07.2019 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 51/59

solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu. //Să se indice
atît în oferta de preț cît și în factură (la
livrare), prețul separat pentru fiecare
dispozitiv, accesoriu și consumabil din set.

55 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) cu accesorii
specializate pentru interventii
chirurgicale ORL

55.1 33100000-1 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) cu accesorii
specializate pentru interventii chirurgicale
ORL

Bucată 1.00 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) cu accesorii
specializate Descriere: Dispozitiv destinat
pentru tăierea și coagularea țesuturilor
biologice în procesul actului chirurgical
care utilizează curenți electrici de
frecvență înaltă. // Specificație: Frecvența:
Cuprinsă înre 300 KHz şi 1 MHz; //
Canale de ieșire: • Monopolar: 2 canale
izolate; // • Comutator de mînă: Da; // •
Comutator de picior: Da; // • Bipolar: 2
canale izolate; // Moduri de lucru:
Monopolar: • Tăiere: Putere: 10-300 W;
Rezistența: 500 Ohm; discreție 1W; // •
Coagulare: Putere: 10-120 W, discreție
1W; // Bipolar: • Tăiere: Putere: 10-150
W, discreție 1W; // • Coagulare: Putere:
10-120 W, discreție 1W; // Mod coagulare:
• Coagulare moderată Da; // • Coagulare
forțată Da; // • Coagulare prin pulverizare
Da; // Dozarea automată a puterii Da;
Funcţie de autotestare Da; //Canal de
ieșire independentă Da; // Indicatoare:
Acustic si Vizual; // Electrosecuritate: •
Clasa de protecție I; // • Tip CF; //
Accesorii: -piesa de mina multiuse
autoclavabila cu soclu de 4mm - 4 buc. // -
pensa bipolara 195±3mm, lungimea
virfului contactor 8±1mm, latimea virfului
contactor 1mm – 2 buc. // -cablu
interconector pentru pensa bipolara,
lungimea minim 3 metri -2 buc. // -pensa
bipolara tip baioneta, lungimea 195±3mm,
lungimea virfului contactor 6±0.5mm,
latimea virfului contactor 1mm - 2 buc. // -
cablu interconector pentru pensa bipolara
tip baioneta, lungimea minim 3 metri, 2
buc. // -foarfece bipolare 230 ±10mm 2
buc. // -cablu interconectare pentru
foarfece bipolare lungimea minim 3m - 2
buc. // -foarfece bipolare lungimea
160±3mm, cu virf de forma curbata,
lungimea virfului contactor 15±1mm,
latimea virfului contactor la virf 1,5 mm,
la baza 3±0.3 mm. + cablu interconector
lungimea minim 3 metri. // -foarfece
bipolar cu virf curbat, de lungimea 190±5
mm, lungimea virfului contactor 30±3mm,
latimea virfului contactor la virf
3±0.3mm, la baza 5±0.5mm,+cablu
interconector lungimea 3 metri.// -foarfece
bipolar cu virf curbat cu lungimea 230±10
mm, lungimea virfului contactor 30±3mm,
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latimea virfului contactor la virf
3±0.3mm, la baza 5±0.5mm.+ cablu
interconectare cu lungimea minim 3 metri.
// -foarfece bipolar cu virf curbat, de
lungimea 280 ±10mm, lungimea virfului
contactor 30±3mm, latimea virfului
contactor la virf 3±0.3mm, la baza
5±0.5mm + cablu interconectare cu
lungimea minim 3 metri. // -foarfece
bipolar cu virf curbat, de lungimea
280±10 mm, lungimea virfului contactor
30±3mm, latimea virfului contactor la virf
3±0.3mm, la baza 5±0.5mm.+ cablu
interconectare cu lungimea minim 3 metri.
// Notă: Accesoriile trebuie să fie produse
de același producător ca și dispozitivul. //
Cerințe de certificare: Conformitate cu
directiva 93/42 CEE. // Certificat CE sau
declarație de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu. //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu. //Să se indice
atît în oferta de preț cît și în factură (la
livrare), prețul separat pentru fiecare
dispozitiv, accesoriu și consumabil din set.

56 Aparat pentru pneumomasaj a
timpanelor
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56.1 33100000-1 Aparat pentru pneumomasaj a timpanelor Bucată 1.00 Descriere: Dispozitivul pentru masaj al
timpanelor este pentru a îmbunătăți
mobilitatea membranei timpanului.
Efectul dorit este obținut prin actionarea
asupra urechei cu impulsuri de vid și de
presiune. // Specificație: Interval de
formare a presiunei 0 - ≥20 (mmHg); //
Diapazonul de generare a vacuumului 0 -
≥20 (mmHg); // Intervalul amplitudinii
presiunii impulsului la jumătate de undă și
a presiunii pulsului pe jumătate de undă 5
- ≥15 (mmHg); // Diapazonul de reglare a
frecvenței pulsului (presiunea, pe jumătate
de undă + vidul, pe jumătate de undă) 5 -
≥25 Hz; // Setarea duratei impulsului
(timpul de procedură) Da; // Tensiunea de
alimentare 220 V, 50 Hz; // Accesorii:
Căști pneumatice cu furtunuri de
interconectare la dispozitiv, reglabile în
dimensiune ce cuprind pe deplin ambele
urechi -2 bucati. // Cerințe de certificare:
Conformitate cu directiva 93/42 CEE. //
Certificat CE sau declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. // Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu. //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu. //Să se indice
atît în oferta de preț cît și în factură (la
livrare), prețul separat pentru fiecare
dispozitiv, accesoriu și consumabil din set.

57 Microscop chirurgical ORL
57.1 33100000-1 Microscop chirurgical ORL Bucată 1.00 Descriere: Pentru operții chirurgicale

high-tech în domeniul ORL pe ureche și
laringe. Componente optice: Optică
apocromatică cu înveliș antireflector
multistrat Da; // Focalizare motorizată a
microscopului Da; // Focalizare cu viteza
reglabilă Da; // Alegerea arbitrară liberă a
zonei de focalizare, direcționarea și
controlul adâncimii сâmpului de
vizualizare, focalizare manuală se
efectuază cu comenzile de pe panoul
dispozitivului Da; // Distanța de lucru a
dispozitivului: Distanța minimală de lucru
a dispozitivului, nu mai mare de: 200mm;
// Distanța maximală de lucru a
dispozitivului, nu mai mica de: 415mm; //
Schimbarea distanței de lucru Varioscop
motorizat; // Mărire optica: x2.5- x24; //
Setare motorizată a zoom-ului Da; //
Coeficient de scalare, nu mai puțin de:
1:6; // Ocularele utilizate pentru chirurg și
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asistent, cu unghiuri mari largi, cu
limitatori reglabili de abordare, pentru
focalizarea comodă a privirii ochilor și
protecția împotriva deteriorării
accidentale, cu capete de cauciuc și cu
cuplaj magnetic Da, 4 bucăți. // Marire, nu
mai puțin de: x12,5; // Reglare fină
dioptrică, valoare minimă, dioptrie -8; //
Reglare fină dioptrică, valoare maximală,
dioptrie, nu mai puțin de +5; // Câmpul
vizual a dispozitivului: Minimal, nu mai
mult de 12mm; // Maximal, nu mai puțin
de 116mm; Tubus binocular a chirurgului
înclinat cu distanță focală variabilă,
reglabilă f 170-260 mm și unghi de
înclinare a tubusului în diapazon nu mai
puțin de 0-180˚ Da. // F 170-260mm; // D
0-180˚; // Divizor, spliter a razei de lumină
Da. 50/50; // Sistem stereo de vizualizare
pentru asistent (chirurg N2) pentru
activitatea din partea dreaptă/stânga Da; F
170mm; // Iluminare: Sistem de iluminare
cu fibră optică Da; // Sursă de lumină
Xenon - lampă≥ 180 W Da; // Lampă de
rezervă integrată - ≥180 W Da, minim 1
buc; // Trecere mecanică de funcționare la
lampa de rezervă Da; // Contor de calcul a
orelor în funcționare a lampelor (cea de
bază și rezervă) Da; // Dimensiunea
minimală a câmpului de iluminare, nu mai
mult de 11mm; // Stativul dispozitivului; //
Blocarea roților Da, Separat; // Rotația
liberă a umărului în jurul axei Da, 360
grade; // Dispozitiv de susținere a
microscopului Da; // Permite coborârea
lentilei, obiectivului frontal a
microscopului la o distanță față de axa
orizontală, nu mai puțin de 320mm. //
Permite ridicarea obiectivului frontal a
microscopului la o distanță față de axa
orizontală, nu mai puțin de 400mm; //
Înclinare - înainte/înapoi, nu mai puțin de
140grade; // Înclinare - dreapta/stânga,
grade, nu mai puțin de 72grade; //
Controlul dispozitivului: Interfața
centralizată de control a dispozitivului Da;
// Controlul și direcționarea funcțiilor de
baza a dispozitivului – pe interfața
centralizată a dispozitivului Da; // Păstrăre
presetărilor preferate a activității (mărirea,
distanța de lucru, focalizare/focus), nu mai
puțin de, utilizatori 4; // Programarea
organelor adăugatoare de control – pe
interfața centrală a dispozitivului Da; //
Caracteristici generale a dispozitivului; //
Balansare mecanică a dispozitivului Da; //
Cabluri de transfer date și control
integrate in dispozitiv Da; // Echipament
suplimentar: Cameră Video Full HD - 1
Buc; // Tip sensor CMOS 1/3"; // Sistem
de scanare: Progresiv; // Frecvența ≥50
Hz;// Raport semnal/zgomot ≥50 dB; //
Rezoluție, nu mai puțin 1920 x 1080; //
Distanță focus a obiectivului camerei, nu
mai mult 41,3; // Bloc de control cu fixare
pe stativul microscopului Da; // Control
automat diafragmă Da; // Video ieșiri
digitale: ≥3; // Video ieșire analog ≥1; //
Conectarea video a camerei prin
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intermediul portului optic a divizorului,
spliter razei de lumină 50:50 fără
utilizarea adaptere adăugătoare Da. //
Video recorder: Extern, pentru
înregistrarea imaginii de pe camera video
- 1 buc; // Video ieșiri analog: VIDEO (tip
BNC), S VIDEO.// Video ieșiri digitale
HDMI, DVI – D. // Audio intrare AUDIO
(mini-jack, stereo). // Cabluri de
interconnectare video recorder –
monitorul cerut integrate – Da, // Alte
interfețe: USB 2.0 (2); // Conector de rețea
(RJ-45) – 1 buc. // Mediu de stocare:
Suport purtători: HDD/SSD intern ≥500
GB.// Aditional: DVD-R; // Monitor: Full
HD, 21” Da // Conectori de intrare:
VIDEO (tip BNC), S VIDEO; HDMI,
DVI – D; // Huse sterile, 5buc/ambalaj - 5
seturi; // Husă pentru microscop păstrare -
1 buc; // Cablu pentru pedala de control
picior 3m, 1 buc; // Cablu fibrooptic de
lumină, 2m - 1 buc; // Set asepsis,
căpăcele de cauciuc, sterilizabile - 1 set.//
Cerințe de certificare: Conformitate cu
directiva 93/42 CEE. // Certificat CE sau
declarație de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului.// Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu. //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu.// //Să se indice
atît în oferta de preț cît și în factură (la
livrare), prețul separat pentru fiecare
dispozitiv, accesoriu și consumabil din set.

58 Ultrasonograf vascular clasa expert
58.1 33100000-1 Ultrasonograf vascular clasa expert Bucată 1.00 Ultrasonograf performanţă înaltă

(EXPERT) Vascular, Cardiac; // Anul de
producere: 2018-2019; // APLICAŢII
CLINICE: Vascular, Cardiac; // PORTURI
ACTIVE PENTRU TRADUCTORI – 4; //
PORTURI PENTRU TRADUCTORI CW
1; // NIVELE DE GRI ≥256; // GAMA
DINAMICĂ ≥250dB;// Rezoluția imaginii
captate minim: 1024x768 //
PREPROCESARE, Canale digitale ≥ 2
mil.; // ADINCIME DE SCANARE ≥ 40
cm; // DIAPAZON FRECVENTĂ
ASIGURATĂ DE DISPOZITIV 1-22
Mhz (minim); // TRADUCTOARE
ACCEPTATE DE SISTEM: liniare
matriciale, convexe matriciale, TEE
2D/4D matriciale , intra-operationale,
sectoriale matriciale, volumetrice
matriciale 4D, CW pencil. // Număr
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frecvențe emise de un traductor ≥ 8;//
POSTPROCESARE DA; IMAGINE
MODURI: M-mod - DA; M-mod şi 2-D -
DA; Armonici Tisulare -DA; Armonici
Tisulare diferentiale - DA; M-mod
anatomic - DA; M-Mod color - DA; //
DOPPLER: Tip CW, PW, CFM, TVI; //
Masurari automatizate –DA; // Calcule
automate – DA; // Power Doppler – DA; //
B - Flow sau analogic - DA; // B - Flow
angio sau analogic - DA; // Duplex - DA;
// Triplex - DA; // FUNCŢIONALITĂŢI:
Ajustare frecventa DA; // Diapazon
dinamic reglabil 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 și în freeze DA; // Regim Virtual
Convex pentru traductoroarele liniare DA;
// PAN/ZOOM imagine în timp real DA; //
Imagine îngheţată DA; // STOCARE
IMAGINI: Capacitate ≥ 500GB; //
Memorie CINE ≥ 700MB; // CD/DVD –
DA; // USB 3.0, 2.0 – DA; // PACHETE
DE ANALIZĂ: Vascular avansat – DA; //
Cardiac – DA; // PROTOCOALE DE
LUCRU ȘI CALCULE PENTRU VASE:
Carotida – DA; // Vertebrale – DA; //
Arterial: Membre inferioare si superioare
stâng/drept, Venos: Membre inferioare si
superioare stâng/drept; // DICOM 3.0 -
DA; // APLICATII (OPTIONALE):
Stress-Echo DA; // Fuzionarea imaginii
obținute cu imaginile CT, RMN și
angiografice;// // Vizualizare
microvasculara cu flux redus DA;//
Posibilitatea de transmitere datelor la
sisteme de post procesare; //
TRADUCTOARE TIP, MHz: 1) Linear cu
frecvența de lucru 3 – 10 Mhz ; // 2)
Sectorial cu frecvența de lucru 1 – 5 Mhz;
// 3) Convex cu frecvența de lucru 1 – 6
Mhz; // Ultrasonograful livrat să fie setat
pentru lucru cu traductoarele
livrate;//MONITOR FULL HD ≥ 21" //
PANEL DE CONTROL TOUCH ≥ 10"; //
BUTOANE CONSOLA Configurabile //
TASTATURA DIGITALA – DA; // BRAȚ
FLEXIBIL – DA // Transfer și stocare
date în format DICOM - DA; //
Posibilitatea efectuării Upgrade - DA; //
ACCESORII: UPS, backup time ≥ 10
min;// B/W printer incorporate; //
DVD/CD RW incorporate; // GEL USG 1
litru - 10 buc; // Hirtie USG - 10 buc;
//Cerințe de certificare: Licențele
aplicațiilor instalate cu termen nelimitat și
upgrade periodic gratuit pe parcursul a
minim 120 luni. // Conformitate cu
directiva 93/42 CEE. // Certificat CE sau
declarație de conformitate CE cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite,
valabil, copie confirmată prin semnatura și
ștampila participantului. //Declarație de la
Ofertant – confirmată prin semnatura și
ștampila, în care să certifice termenul de
garanție pentru echipament și accesorii nu
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mai mic de 24 luni din momentul
instalării/darii în exploatare a bunului. //
Instalare, darea in exploatare de către
participantul câștigător-obligatoriu.
//Prezentarea produsului pentru aprobare
și testare pe minim 14 zile, obligatoriu
înainte de desemnarea câștigarorului. //
Training pentru utilizatori la instalare și la
solicitare-obligatoriu.// Documente
confirmative: Manual de service si manual
de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr.
102 cu privire la dispozitivele medicale
din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.
3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4
pagini A4), in limba de stat sau in una din
limbile de circulație internațională
(rusa/engleza)-obligatoriu. //Să se indice
atît în oferta de preț cît și în factură (la
livrare), prețul separat pentru fiecare
dispozitiv, accesoriu și consumabil din set.

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

va indica)
NU

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

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

NU

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

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

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

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

DA

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

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

NU

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

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

NU

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

Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (se
va indica)

NU

3.9 Oferta Formularul ofertei – F.3.1 - original - confirmată prin
semnătura şi ştampila Participantului sau semnat electronic
de catre Participant.

DA

3.10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform Formularului
(se va indica)

NU

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

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

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

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

Nu se cere NU

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

Nu se cere NU

3.15 Formularul ofertei F 4.1 - original - confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului sau semnat electronic de catre Participant.

DA

3.16 Formularul ofertei F 4.2 - original - confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului sau semnat electronic de catre Participant.

DA

3.17 Garanţia pentru ofertă -original- prevăzută în punctul IPO 21; conform
formularului F 3.2 din documentația standard

DA

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

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

DA

3.19 Declarație de la Ofertant confirmată prin semnătura şi ştampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24
luni din data instalării/livrării dacă în specificația tehnică
solicitată nu este prevăzut altfel.

DA

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

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

DA

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

- original–confirmat prin semnătura şi ștampila Ofertantului. DA

3.22 Declarație de la ofertant confirmată prin semnătură și ștampilă, în care să certifice că
anul producerii produsului este nu mai vechi de 3 ani cu
excepția dispozitivelor pentru care se cere un alt an al
producerii prevăzut în specificația tehnică solicită.

DA

3.23 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

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

DA

3.25 DUAE Formularul atașat la documentele licitației - original-
confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului
sau semnat electronic de catre Participant.

DA

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

conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei
sau
Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform
următoarelor date bancare: 
Beneficiarul plăţii: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE 
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat 
Codul fiscal: 1016601000212 
IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA 
cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. 19/00043 din 14.08.2019"

4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare
de:

1.00% din valoarea ofertei fără TVA.

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

DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013

4.5 Termenul de
livrare/prestare/executare:

pînă la 60 zile de la inregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în
exploatare în termen de 14 zile din momentul livrării, dacă dispozitivul necesită a fi
instalat

4.7 Metoda şi condiţiile de plată vor fi: în termen de 30 zile de la recepţionarea facturii fiscale și actului de predare – primire.
4.8 Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 120 zile
4.9 Ofertele în valută străină: Nu se acceptă
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5. Depunerea şi deschiderea ofertelor
5.1 Plicurile vor conţine următoarea

informaţie suplimentară:
Licitaţie publică nr. 19/00043 
Pentru achiziţionarea de: dispozitive medicale (utilaj) conform necesităților IMSP
Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga” pentru anul 2019 
Autoritatea contractantă: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE 
Adresa autorităţii contractante: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun.
Chişinău, str. Korolenko 2/1 
A nu se deschide înainte de: 14.08.2019 10:00

5.2 Pentru depunerea ofertelor, adresa
autorităţii contractante/organizatorului
procedurii este:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Tel: 022-88-43-25 (48) 
Fax: 022884245 
E-mail: office@capcs.md 
Data-limită pentru depunerea ofertelor este: 
Data, Ora: 14.08.2019 10:00

5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la
următoare adresă:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Tel: 022-88-43-25 (48) 
Data, Ora: 14.08.2019 10:00

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

valute vor fi convertite în:
Leu MD

Sursa ratei de schimb în scopul
convertirii:

BNM

Data pentru rata de schimb aplicabilă
va fi:

14.08.2019

6.2 Modalitatea de efectuare a evaluării: pe pozitie, cel mai mic pret fara TVA cu corespundere tuturor cerintelor
6.3 Factorii de evaluarea vor fi următorii: Nu sunt

7. Adjudecarea contractului
7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru

adjudecarea contractului va fi:
Cel mai mic preţ

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

5.00%

7.3 Garanţia de bună execuţie a
contractului:

Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială)
conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – Formulare de contract
sau
Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform
următoarelor date bancare: 
Beneficiarul plăţii: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE 
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat 
Codul fiscal: 1016601000212 
IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA 
cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. 19/00043 din 14.08.2019"

7.5 Numărul maxim de zile pentru
semnarea şi prezentarea contractului
către autoritatea contractantă:

5 zile

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

Conducătorul grupului de lucru: 

ANTOCI IVAN ________________________________
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