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Buletin Nr 21 din 11.06.2019

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Licitaţie publică Nr. 19/00039

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

ANTOCI IVAN

Obiectul achiziţiei
achizitionarea dispozitivelor medicale (lista
suplimentara) conform necesitatilor IMSP 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 18.07.2019 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 18.07.2019 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=31609660 

Buletin Nr 25 din 09.07.2019

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 19/00039 din 18.07.2019 cu privire la achiziţia de achizitionarea dispozitivelor medicale (lista
suplimentara) conform necesitatilor IMSP pentru anul 2019, cod CPV - 33100000-1, conform necesităţilor
autorităţii contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE, sunt
operate următoarele modificări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 
Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=31609660 

Buletin Nr 26 din 16.07.2019

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=31609660
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=31609660
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Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 19/00039 din 06.08.2019 cu privire la achiziţia de achizitionarea dispozitivelor medicale (lista
suplimentara) conform necesitatilor IMSP pentru anul 2019, cod CPV - 33100000-1, conform necesităţilor
autorităţii contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE, sunt
operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 18.07.2019 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 18.07.2019 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 06.08.2019 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 06.08.2019 10:00

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 
Lista documentelor şi cerinţelor de calificare

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=31609660 
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ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  LICITAŢIE PUBLICĂ

nr. 19/00039 11.06.2019din

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

achizitionarea dispozitivelor medicale (lista suplimentara) conform necesitatilor IMSP
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.:  21  din  11.06.2019.

În scopul achiziţionării "achizitionarea dispozitivelor medicale (lista suplimentara) conform necesitatilor IMSP 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 Ventilator transport (caracteristici
avansate)  - cod 1001

1.00Bucată1.1 Ventilator transport (caracteristici avansate)   -
cod 1001

 Ventilator transport (caracteristici
avansate)  1 buc
Cod 1001
Descriere Ventilatorul de transport
este destinat pentru a lua locul
ventilaţiei manuale sau "ambalare"
în situaţii de urgenţă sau de
transport.
Parametrul   Specificația
Tip pacient   Adult, pediatric,
neonatal
Game control/setări  Volum total
20-2,000
  Flux inspir >100 L/min
  Nivelul de presiune 0-50 cm H2O
int. minim
  Presiune în rampe da
  Rata respiratorie 0-140 rpm int.
minim
  Timp inspir 0.5-8 s interv. Minim
  Rata I:E 4:1 to 1:4 inter. Minim
  FiO2, % 21-100
  CO2 da, 0 - 70mmHg
  PEEP, cm H2O 0-40 interv.
Minim
  Suport presiune 1-50 cm H2O
inter. Minim
  Mecanism trigger Flux, ≥ 0.5 la 20
L/min int.min
  Mecanism trigger Presiune ≥ -0.5
la -8 cm H2O
  Funcția suspin da
  Blocare panou de control da
Moduri de operare Modul A/C A/C
după volum respirator da
  A/C după după presiune
respiratorie da
 Modul SIMV SIMV volum
respirator da
  SIMV presiune respiratorie da
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată1.1 Ventilator transport (caracteristici avansate)   -
cod 1001

  SIMV suport presiune da
 Modul SIPAP/spontan CPAP
suport presiune da
 Ventilație neinvazivă  da
 SIMV  da
 BiLevel  da
 ARPV  da
 Modul Apnea-backup  da
 Ventilare manuala, de la buton  da
Monitorizări/afișări Presiune
inspiratorie de maximă / platou /
medie  da
 Presiunea medie în căile
respiratorii  da
 Presiunea PEEP  da
 Volum minutar  da
 Volum tidal  da
 Rezistenta cailor aeriene  da
 FiO2  da
 Concentratie CO2  da
 Raport I:E  da
 Rata respiratorie  da
 Timp expir  da
 Timp inspir  da
Alarme pacient FiO2 mare/mic  da
 Volum minutare mare/mic  da
 Presiune inspiratorie joasă  da
 Presiune mare  da
 Lipsă PEEP  da
 PEEP mare  da
 Apnea  da
 Presiune/ocluzie continuă mare  da
 Inversare IE  da
 Rata respiratorie ridicată  da
 Circuit respirator deconectat  da
Alarme echipament Lipsă
alimentare gaz  da
 Lipsă alimentare electrică  da
 Eroare sistem  da
 Baterie descărcată  da
 Autodiagnostic eșuat  da
Display LCD sau LED  da
 Touchscreen  da, ≥ 5,0 inch
Functie Stand-by   da
Accesorii Umidificator inclus in set
da
 Sensor de flux  da, ≥2 buc
 Circuit respirator  adult, reutilizabil
da, ≥10 buc
 Balon O2 inclus in set da, ≥  2 Litri
 Accesorii capnografie inclus in set
da
 Filtre dispozitiv  da, ≥15 buc
 Geanta de transport  da
Alimentare  Rețeaua electrică 220
V, 50 Hz da
  12VDC da
 Pneumatica Conector O2 pentru
balon da
 Baterie internă  da
  Timp de operare  ≥ 6 h
Greutatea ventilatorului   ≤5.0
Certificate ISO 9001/ ISO 13485
da
 CE 93/42/EEC  da
Garantie minim 24 luni  da
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată1.1 Ventilator transport (caracteristici avansate)   -
cod 1001

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

33100000-1

2 Ventilator pulmonar (caracteristici
avansate) - cod 1002

3.00Bucată2.1 Ventilator pulmonar (caracteristici avansate) -
cod 1002

Ventilator pulmonar (caracteristici
avansate) 3 buc
Cod 1002
Descriere Ventilatoarele mecanice
oferă suport ventilator temporar sau
permanent pentru pacienţii care nu
pot respira pe cont propriu sau care
au nevoie de asistenţă, menţinînd o
ventilare adecvată, cu monitorizare
concentratiei de C02 din aer expirat
Parametrul    Specificația
Tip Mobil, pe suport cu rotile, cu
frine  da
Tip pacient adult, pediatric  da
Gama de control/setări Volum total
20-3,500 mLint.minim
 Flux inspir  3-180 L/min int.minim
 Presiune inspir  0-80 cm
H2Oint.minim
 Rata respiratorie  0-140
rpminter.minim
 Rata respiratorie in SIMV  1-50
rpm interv.minim
 Timp inspir  0.5-10 s interv.minim

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată2.1 Ventilator pulmonar (caracteristici avansate) -
cod 1002

 Timp expir  1 la 8 s interv.minim
 Timpul de crestere a presiunii
minim, 0.0 - 2 sec in.min
 Rata I:E  1:8 to 4:1 interv.minim
 Pauză la inspir  0-5 sec
interv.minim
 FiO2, %  21-100
 Buton pentru respirație manuală
da
 PEEP/CPAP  0-50 cm
H2Ointer.min.
 Suport presiune  0-80 cm
H2Oint.minim
 Vaporizator  da
 Mecanism triger Tip Presiune
  Gama  ≥ -15 la  - 0.5 L/mininm
  Tip Flux
  Gama ≥ 0.5 - 10 L/minint.min
 Bias/base flow range, L/min  5 la
50 L/min int.minim
 Ajustarea presiunii pantă/rampă  da
 Funcția suspin  da
 Compensarea automata a
rezistentei tubului  da
 Buton 100 % O2  da
 Functie de aspiratie  da
 Timpul maxim activ al butonului
100 % O2  2 min
 Blocarea panoului de control  da
Moduri de operare Modul A/C A/C
Volum respirator da
  A/C presiune respiratorie da
 Modul SIMV SIMV volum
respirator da
  SIMV presiune respiratorie da
 Modul CPAP/Spontan CPAP
suport presiune da
 Modul Apnea-backup  da
 Moduri combinate  da
 Ventilație neinvazivă  da
 Mod Presiune Reglata cu Controlul
Volumului  da
 Mod Adaptiv de Ventilare  da
 Modul Bilevel/APRV  da
 Volum suport  da
 Mod ventilare  resuscitare
cardiopulmonara  da
 Regim de deprindere a respiratiei
de sine statatoare  da
Parametri monitorizați/ afișați
Presiunea inspiratorie maximă  da
 Presiunea medie în căile
respiratorii  da
 Presiunea PEEP  da
 Volumul total  da
 Volum expir  da
 Rezistenta inspir/ expir  da
 Monitorizarea FiO2  da
 Rata respiratorie   da
 Timp inspir   da
 Timp expir  da
 Rata I:E  da
 Curba P-V, F-V, P-F  da
 Concentratia CO2 in aer expirat  da
 Monitorizarea presiunnii auxiliare
transpulmonare  da
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată2.1 Ventilator pulmonar (caracteristici avansate) -
cod 1002

 Volumul minutar spontan  da
Alarme pacient FiO2 mare/mic  da
 Volum minutar mare/mic  da
 Presiune inspir mare/mică  da
 PIP mare  da
 PEEP mare  da
 Apnea  da
 Concentratia CO2  mare/mic  da
 Presiune/ocluzie continuă ridicată
da
 Circuit respirator deconectat  da
Alarme echipament Lipsă
alimentare gaz  da
 Lipsă alimentare electrică  da
 Baterie descărcată  da
 Eroare de sistem  Sensor
decalibrat, scurgere prin valve
 Autodiagnostic  da
Interfața Limbaj interfata de
utilizare romana / rusa da
 Interfața cu dispozitivele exterioare
da
 Porturi pentru ieșirea datelor  "da,
VGA connector,
USB Port, Ethernet"
 Port pentru alarmă la distanță  da
 Ieșire analogică  da
 Date monitorizate a pacientului cel
putin : parametri setati, parametrii
monitorizati, graficele ≥ 80 ore
 Raportarea alarmelor și starea
pacientului afișare pe display da
  Transmiterea rapoartelor la
imprimată da
  Posibilitatea conectării în rețea
centralizată da
Display LCD sau LED  da, ≥15
inch
 Touchscreen  da, rezolutie ≥
1920X1080 px
Alimentare Pneumatică Compresor
intern, de suport da, tip turbina
  Gazele comprimate aer, O2
  Presiunea în rețea 3-6 atm
 Electrică Rețea electrică 220 V, 50
Hz da
  Baterie internă reîncărcabilă da
  Timp operare baterie  ≥ 2 h
Accesorii Circuite respiratorii adult
2 seturi sterilizabile
 Mască respiratorie adult 2 seturi
sterilizabile
 Brat pentru suportul circuitelor  da
 Monitorizare CO2 adult 1 set
complet de monitorizare
 Senzor presiune transpulmonara
≥150 buc
 Nebulizator cu set de pacient inclus
da
 Umidificator  Compatibil cu
ventilatorul da
  Cu functie de ajustare automata a
temperaturii da
Manuale de utilizare si ghid rapid
Romana/rusa  da
Certificate ISO 9001/ ISO 13485
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată2.1 Ventilator pulmonar (caracteristici avansate) -
cod 1002

da
 CE 93/42/EEC  da
Garantie minim 24 luni  da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

3 SET CHIRURGIE SI LAPAROSCOPIE
AVANSATA
- cod 1003

1.00Bucată3.1 SET CHIRURGIE SI LAPAROSCOPIE
AVANSATA
- cod 1003

SPECIFICATIE
1. VIDEORPOCESOR COMPACT
CHIRURGICAL, HDTV – 1 BUC.
a) Videoprocesor integrat cu sursa
de lumina
b) Ecran LCD touchscreen pentru
selectarea functiilor
c) Tipul lampii de examinare LED
de puterea maxim 6W, sau
echivalent Xenon 300W
d) Timpul de lucru al lampii nu mai
mic de 20000 ore
e) Racire fortata cu aer
f) Tipuri de iluminare in lumina
alba si in lumina cu utilizarea
filtrelor de culoare de banda
ingusta, care are rolul de a evidentia
capilarele si structurile de pe
suprafata mucoasei

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 SET CHIRURGIE SI LAPAROSCOPIE
AVANSATA
- cod 1003

g) Posibilitate de utilizare in regim
IR
h) Ajustarea automata a
luminozitatii
i) Expunerea automata in minim 17
pasi
j) Posibilitate de selectare a
modului de iluminare in regim
automat sau manual la necesitate.
k) Tipuri de iesiri a semnalului
analog: VBS, Composite si Y/C cu
isire simpultana pe mai multe
canale
l) Tipuri de iesiri a semnalului
digital: HD-SDI, DVI cu rezolutia
de iesire nu mai mica de 1080p.
m) Zoom electronic in 3 pasi: x1,
x1.2, x1.5
n) Conexiunea de electricitate la
220 V AC la frecventa 50 Hz
o) Posibilitate de conexiune a
diferitor tipuri de dispozitive
aditionale: memorie portabila USB,
video printer, system informatic de
documentare.
p) Posibilitatea de inregistrare in
formatele: TIFF(aprox. 120
imagini), JPEG1/5(aprox. 630
imagini), JPEG1/10(aprox. 1100
imagini)

2. CAP CAMERA PENTRU
VIDEORPOCESOR 3CCD, FULL
HD – 1 BUC.
a) Cu 3 CMOS sensor HDTV (High
Definition TV)
b) Cuplarea automata pe telescop
c) Permite investigarea endoscopica
cu tehnologia de banda ingusta de
culoare, care are rolul de a
evidentia capilarele si structurile de
pe suprafata mucoasei
d) Permite modul de utilizare in IR
e) Total imersibil in substante de
dezinfectare
f) Filtru moire inclus
g) Zoom optic cel putin 2x
h) Lungimea cablului cel putin 3m
i) Manerul  de comanda prevazut cu
minim 3 butoane cu functii
variabile
j) Lungimea focala f = 15.9 la 31.3
mm
k) Tipul de protectie a socurilor
electrice BF

3. CABLU FIBRA OPTICA, L >
3m – 2 BUC.

4. TELESCOP LAPOROSCOP
FULL HD – 1 BUC.
a) Directia de vedere 0 grade
b) Diametrul 10mm

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 SET CHIRURGIE SI LAPAROSCOPIE
AVANSATA
- cod 1003

c) Permite investigarea endoscopica
cu tehnologia de banda ingusta de
culoare, care are rolul de a
evidentia capilarele si structurile de
pe suprafata mucoasei
d) Transmitere lumina prin fibra
optica cu adaptoare incluse pentru
lumina

5. SET TROCAR PENTRU
INSTRUMENTE – 2 BUC.
a) Diametrul 11-12 mm
b) Cu stilet piramidal
c) Cu sitem de oprire insuflare
d) Cu supapa cu clapeta metalic

6. SET TROCAR PENTRU
INSTRUMENTE – 3 BUC.
e) Diametrul 5-6 mm
f) Cu stilet piramidal
g) Cu sitem de oprire insuflare
h) Cu supapa cu clapeta metalic

7. SET INSTRUMENTE
CHIRURGICALE – 1 SET.
a) Instrumentele trebuie sa fie
demontabile in 3 parti: insert,
maner si tub pentru insert pentru o
curatire mai buna si interschimbare
intre instrumente
b) Pensa pentru disectie Maryland
lunga, monopolare, diametrul 5mm,
cu tub si maner cu pin HF,
lungimea 320-330mm, lungimea de
apucare 20-22mm  - 1 buc
c) Pensa pentru disectie Maryland
scurta, monopolare, diametrul
5mm, cu tub si maner cu pin HF,
lungimea 320-330mm, lungimea de
apucare 17-18mm  - 1 buc
d) Pensa pentru disectie drepte,
monopolara, diametrul 5mm, cu tub
si maner cu pin HF, lungimea 320-
330mm, lungimea de apucare 15-
16mm  - 2 buc
e) Pensa pentru disectie cu varf
unghi drept, monopolara, diametrul
5mm, cu tub si maner cu pin HF,
lungimea 320-330mm, lungimea de
apucare 17-19mm  - 1 buc
f) Foarfece pentru taiere cu un
singur brat mobil sub forma de
carlig, monopolara, diametrul 5mm,
cu tub, lungimea 320-330mm,
lungimea de taiere 11-13mm  - 3
buc
g) Foarfece pentru taiere
Mezenbaum lungi, monopolara,
diametrul 5mm, cu tub, lungimea
320-330mm, lungimea de apucare
19-20mm  - 2 buc
h) Pensa pentru disectie Maryland,
bipolara, diametrul 5mm, cu tub si
maner cu pin HF, lungimea 320-
330mm, lungimea de apucare 14-
15mm  - 1 buc
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată3.1 SET CHIRURGIE SI LAPAROSCOPIE
AVANSATA
- cod 1003

i) Pensa pentru apucare Hirch,
bipolara, diametrul 5mm, cu tub,
lungimea 320-330mm, lungimea de
apucare 19-20mm  - 1 buc
j) Electrod HF monopolar de tip
buton, lungimea 320-330 mm,
diametrul 5mm-1 buc
k) Electrod HF monopolar de tip
carlig lung, lungimea 320-330 mm,
diametrul 5mm -1 buc
l) Departator metalic in evantai,
10mm, lungimea 320-330mm -1
buc
m) Clipaplicator , diametrul 10mm
pentru clipse meddi-mari – 1 buc
n) Clipse medii-mari in set a cate
18 cartridge cu 6 clipse – 2 buc
o) Maner pentru tub de aspiratie cu
posibilitate de selectare regimurile
aspiratie/irigare – 1 buc
p) Tub de aspiratie 5 mm pentru
manerul specificat – 1 buc

8. MONITOR FULL HD – 1 BUC.
a) Diagonala cel putin ≥ 23 inch
b) Rezolutia cel putin FULLHD,
1080p
c) unghiul de vedere 170/170 grade
d) Troliu pentru chirurgie cu brat
mobil si cu suport pentru balon de
CO2

9. ELECTROCOAGULATOR DE
INALTA PERFORMANTA – 1
BUC.
a) Posibilitate de lucru cu regimuri
de frecventa inalta monopolare si
bipolare
b) Frecventa inalkata de lucru
minim 420KHz
c) Puterea maxima la frecventa
maxima de 320W
d) puterea maxima de intrare
1500VA
e) Cu diferite socketuri pentru
compatibilitate cu mai multi
producatori: monopola-
2x3pin(4mm) standard
international, 1x1 pin(8mm)
standard Bovie, 1 x coaxial (4mm
intern 8 extern), standard ERBE;
biopolar – 1 x standard
international, 1 x standard ERBE; 1
x universal 7 pin
f) Electrod neutru cu 2 pin standard
– 2 buc
g) cablu pentru electrodul neutru –
1 buc
h) Ecran tactil
i) Posibilitate autilizarii in
proceduri de: rezectie, vaporizare,
enucleare, sigilare de vase
j) cablu monopolar – 1 buc
k) cablu bipolar 1 buc
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată3.1 SET CHIRURGIE SI LAPAROSCOPIE
AVANSATA
- cod 1003

10. SET
HISTEROSCOP/REZECTOSCOP
– 1 BUC.
a) Histeroscop 4mm, 30 grade, cu
calitatea imaginii HD   - 1 buc
b) Teaca pentru histeroscop cu
irigare continua 6.5mm – 1 buc
c) Forceps de biopsie semiflexibil
5Fr  - 1 buc
d) Pompa de presiune manuala – 1
buc
e) Set tuburi pentru 2 pungi – 1
f) Element de lucru pasiv, TURis
sau analogicul – 1 buc
g) Cablu pentru electrocoagulator –
1 buc
h) Teaca pentru rezectie 8mm la 9 –
1 buc
i) Teaca externa 8.5mm/26Fr – 1
buc
j) Electrod pentru rezectie LOOP –
2 buc
k) Electrod pentru rezectie buton,
set 12 buc – 1 buc
l) Electrod pentru rezectie roller – 1
buc
m) element de lucru pasiv – 1 buc
n) cablu monopolar, 3.5m -1 buc
o) Electrod pentru rezectie LOOP –
1 buc
p) Electrod pentru rezectie roller –
1 buc
q) Electrod pentru rezectie needle
sub unghi de 45grade – 1 buc

11. SET SIGILARE VASE – 1
BUC.
a) Modul sigilare vase care contine:
1. Taierea tesutului dupa sigilare sa
se faca ultrasonic
2. Sigilarea vaselor sa se faca prin
tehnologie bipolara
3. Compatibil cu
electrocoagulatorul de inalata
performanta specificat
4. Sa asigure sigilare vase de minim
7 mm
5. Afisaj digital cu tehnologie “
touch screen”
b) Sa aiba port separat si pentru
disectie ultrasonica
c) Sa accepte si pense de disectie
ultrasonica
d) Traductor pentru sistem sigilare
vase cu tehnologie ultrasonica - 1
buc
1. reutilizabil
2. autoclavabil
e) Pensa sigilare vase pentru
chirurgie laparoscopica - 5 buc
1. rotativa 360° bidirectional
2. cu 2 butoane de comanda pentru:
1. taiere si sigilare
2. numai sigilare
3. Cu tehnologie ultrasonica de
taiere (nu taiere mecanica prin
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată3.1 SET CHIRURGIE SI LAPAROSCOPIE
AVANSATA
- cod 1003

cutit)
4. Lungime minim 35 cm
5. Diametrul maxim 5mm
6. Maner tip pistol

12. MASINA AUTOMATA DE
SPALAT si DIZINFECTAT
INSTRUMENTE
CHIRURGICALE CU SOLUTII –
1 BUC.
a) Masina automat de spalat si
dezinfectat instrumente chirurgicale
si endoscopice
b) Posibilitate de reprocesare
chimica automata a instrumentelor
medicale
c) Timpul total de prelucrare
maxim 20 min.
d) Ecran pentru afisarea informatiei
privind prelucrarea
e) Usa sa fie blocata
electromagnetic pentru protectie
f) Printer integrat pentru scoaterea
raportului privind prelucrarea
instrumentelor.
g) In complianta cu standardele
internationale UNI EN ISO 15883-
1/4 si  UNI CEN ISO 15883/5
h) Dimensiuni Maxime
700x1500x700 mm
i) conexiune de alimentare 220 V,
50 Hz
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată3.1 SET CHIRURGIE SI LAPAROSCOPIE
AVANSATA
- cod 1003

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

33100000-1

4 Mașină de anestezie (caracteristici
avansate) - cod 1004

1.00Bucată4.1 Mașină de anestezie (caracteristici avansate) -
cod 1004

Mașină de anestezie (caracteristici
avansate)   1 buc
COD 1004
Descriere Mașina de anestezie este
destinată să livreze, să monitorizeze
gazele anestezice și să asigure
respirația artificială a pacientului în
timpul actului chirurgical
Parametru   Specificaţia
Prize de gaz   O2, NO2, Aer
Suport butelie de gaz   O2, NO2,
aer
Vaporizatoare, agenți tip
vaporizator acceptate Izofluran da
  Sevofluran da
  Halothan da
 număr de vaporizatoare instalate la
dipozitiv ≥ 2 unități da
  Izofluran da
  Sevofluran da
 interlock  da
 sistem de absorbție  da
Mecanism de siguranță O2
acustică, vizuală, cu blocarea
automată a NO2
Depistare O2 paramagnetică  da
Mecanism de siguranță de amestec
hipoxic   da
Ventilator automat tip pacient
Adult, pediatric, neonatal
 moduri de ventilație
Manual/spontans, VCV, PCV,
SIMVsau suport presiune
 volumul Tidal  da
 gama, cc  20-1,500
 volumul minut  da
 gama, L / min  >20
 frecvență, bpm  5 to 60
 fluxul inspirator, L / min  ≥3-40
 raportul I:E  minim 1:3 la 3:1
 pauză de inspirație  da
 limita de presiune , cm H2O
Ajustabilă, <70
 PEEP , cm H2O  0-20
 Sistem de autodiagnostic   testare
la scurgeri, testarea circuitelor
respiratorii, complianța, alimentarea
cu gaz, verificarea tuturor
sistemelor
Sistem de baleiaj   activ sau pasiv
Sistem de management al datelor
anestezice   da
Monitorizarea Presiunea de aer
Alarmă de înaltă presiune da
  Alarma presiune subatmosferică
da
  Continuarea alarma presiune da
  Presiune scăzută / apnee da
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată4.1 Mașină de anestezie (caracteristici avansate) -
cod 1004

  Alte alarme de presiune da
 Volumul expirator / flux  da
  Alarmă apnea da
 Concentrația de O2  da
  Timp de răspuns , sec <30
 Concentrația de   CO2 alarmă
apnee da (dacă monitorul CO2 este
integral)
 N2O  da
 Monitorizare agent Tipul de agenți
Halothan, isofluran, sevofluran
  Auto ID da
  Concentrația minimă alveolară
(MAC) da
  Alarmă concentrare agent da
 ECG ritmului cardiac da (dacă
monitorul ECG este integral)
  segment ST da (dacă monitorul
ECG este integral)
 Monitor  minim 15 inch da
 Tensiune sanguină neinvazivă  da
 Tensiune sanguină invazivă  da
 Temperatura  da
 Pulsoximetria  da
Monitorul profunzimii de sedare
anestetice (sistem deschis de
consumabile - electrozi ECG de
unică folosință)   da
Afișor Numărul de afișoare  2
 Integrat  da
 Interfață cu altele  da
Alarme prioritare   3
Tensiune de alimentare   220 V, 50
Hz
Baterie internă   da
Presiune de alimentare cu gaz   3-6
bar
Accesorii
Circuit de ventilare Adult,
reutilizabil  ≥ 2 set.
 Pediatric, reutilizabil  ≥ 2 set.
Plămîn de test Adult, reutilizabil  ≥
1 buc.
 Pediatric, reutilizabil  ≥ 2 buc.
Senzor de debit Adult, reutilizabil
≥ 5 buc.
 Pediatric, reutilizabil  ≥ 5 buc.
Filtru antibacterial Adult, unică
utilizare  ≥ 100 buc.
 Pediatric, unică utilizare  ≥ 100
buc.
Anul de producere    2018-2019
Termen de garanție   minim 24 de
luni
Timp maxim de intervenție
postgaranție   24 ore
Certificat de la producător   CE
Trainingul personalului medical și
tehnic   Da
Instalarea și punerea în funcțiune la
sediul beneficiarului de către
reprezentantul autorizat al
producătorului   Da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată4.1 Mașină de anestezie (caracteristici avansate) -
cod 1004

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

33100000-1

5 Lampa chirurgicala cu 2 sateliti
(caracteristici avansate) - cod 1005

1.00Bucată5.1 Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici
avansate) - cod 1005

Lampa chirurgicala cu 2 sateliti
(caracteristici avansate) 1 buc
Cod 1005
Descriere  Lampă chirurgicală fără
umbre destinată pentru iluminare în
intervenții chirurgicale majore  cu
fixare pe tavan cu 2 sateliți
Parametrul  Specificația
Caracterisitici tehnice Sistem de
iluminare bazat pe tehnologia LED
(Light Emitting Diodes)  da
 Numărul de sateliți 2 sateliți: un
satelit cu 5 reflectoare, al doilea cu
trei reflectoare
 Temperatura culorii  3500- 5000 K
  reglabilă
 Indexul de culoare >95
Dimensiunea cîmpului, cm
Diametrul  14-28 cm
 Adîncimea  ≥ 80 cm
 Distanța de lucru  0.7-1.5 m
 Nivelul de iluminare la 1 m
distanță 120000 lux - 140000 lux
Rotația  270 grade
Ajustare pe verticală, cm  ≥80
Cresterea temperaturii în campul
operator  <1º C
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată5.1 Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici
avansate) - cod 1005

Alimentarea Rețeaua electrică
220V,  50Hz, 108+80 W
Durata medie de viaţă a LED-urilor
min. 50000 h
Mişcarea capului luminos  ≥ 4
grade de libertate
Mînere  detașabile sterilizabile
Panou de control  integrat în lampa
principal
Posibilitatea integrării sistemului de
telemedicine și a sistemelor de
înregistrare video   da
Înălţimea podului  3 m
Anul de producere   2018-2019
Termen de garanție  minim 24 de
luni
Timp maxim de intervenție
postgaranție  24 ore
Certificat de la producător  CE
Trainingul personalului medical și
tehnic  Da
Instalarea și punerea în funcțiune la
sediul beneficiarului de către
reprezentantul autorizat al
producătorului  Da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

6 Masă pentru operații, cu 5 secții - cod 1006
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată6.1 Masă pentru operații, cu 5 secții - cod 1006 Masă pentru operații, cu 5 secții
COD 1006
Parametrul  Specificația
Descriere Masa de operaţii oferă o
suprafaţă corespunzătoare care
susţine corpul pacientului în timpul
procedurilor chirurgicale,
stabilizarea poziţiei pacientului şi
furnizarea cîmpului chirurgical de
expunerea optimă.
Poziţionarea mesei Reglarea
înălţimii minim 60 - 95 cm
 Trendelemburg ≥ 25 grade
 Inversarea trendelemburgului ≥ 25
grade
 Secţiile mesei ≥ 5 secții
Înclinarea: Laterală ≥ 20 grade
 Secţia din spate de la +80 la -40
grade (minim)
 Secţia de la talpa/picior de la +20
la - 90 grade (minim)
  detaşabilă
  divizată
 Secţia cap de la +45 la - 45 grade
(minim)
Greutatea pacientului   ≥ 200 kg
Utilizarera radiografiei sau
fluoroscopie Tunel pentru casete X-
ray- pe toată lungimea mesei
 Radiotransparenţă da
 Accesibilitatea braţului C da
 Mărimea casetelor minim 35x43
cm
Ataşarea de bază  mobilă
Rotile  da
Sistem de frinare a bazei   cu pedal,
tip electrohidraulica
Motor electric pentru miscarea
sus/jos a mesei cu acumulator
intern, de la telecomanda  da
Alimentarea Rețeaua electrică 220
V, 50 Hz
 Sursă internă de alimentare,
acumulator Pentru menținerea
regimului de lucru, timp de minim
1 oră, în cazul deconectării energiei
electrice
Telecomndă  da
Şine laterale pentru accesorii  pe
toată lungimea mesei
Pupitru de comandă  da
Accesorii suport cot 2 unit.
 suport umăr 2 unit.
 suport picioare 2 unit.
 suport torace 2 unit.
 suport mînă (decubit lateral) 2 unit.
Anul de producere   2018-2019
Termen de garanție  minim 24 de
luni
Timp maxim de intervenție
postgaranție  24 ore
Certificat de la producător  CE
Trainingul personalului medical și
tehnic  Da
Instalarea și punerea în funcțiune la
sediul beneficiarului de către
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pag. 17

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată6.1 Masă pentru operații, cu 5 secții - cod 1006 reprezentantul autorizat al
producătorului  Da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

7 Aparat de sutură mecanică a ţesuturilor -
cod 1007

1.00Bucată7.1 Aparat de sutură mecanică a ţesuturilor - cod
1007

Aparat de sutură mecanică a
ţesuturilor
COD 1007
Descriere Aparat de sutură
mecanică folosit în timpul
intervenţiilor chirurgicale în
momentul aplicării unei suturi
mecanice în două straturi cu scoabe
din tantal.
Parametru Specificația
Material  Inox, rezistent la
sterilizare chimică şi strerilizare în
dulap de sterilizare (180 o C)
Lungimea de sutură liniară, mm. 60
mm.+/- 1 mm.
Material de sutură Scoabe din
tantal, mărimea 1 ПА aproximativ
0,3x4,0x4,8 mm.
Mecanism  Uşor demontabil pentru
a fi uşor prelucrat şi dezinfectat
Tipul suturii  Două rânduri
Cantitatea de cliouri în linia de
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată7.1 Aparat de sutură mecanică a ţesuturilor - cod
1007

sutură Primul rând 10 scoabe
 Al doilea rând 11 scoabe
 Diapazonul intervalelor între
suturi, mm.  1,0- 2,3 mm
Accesorii magazii Magazii din
plastic pentru folosire multiplă,
sterilizabile 20 bucăţi
 Pensă pentru montarea scoabelor 1
bucată
Cerințe față de producător și
furnizor Certificate CE, ISO
 Anul de producere  2018-2019
 Training pentru personal medical
Da
 Termen de garanție minim 24 de
luni
 Timp de reacție la defecțiune 24
ore
Instalarea și punerea în funcțiune la
sediul beneficiarului de către
reprezentantul autorizat al
producătorului Da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

8 Ferestrău chirurgical oscilant electric - cod
1008

1.00Bucată8.1 Ferestrău chirurgical oscilant electric - cod
1008

Ferestrău chirurgical oscilant
electric
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1.00Bucată8.1 Ferestrău chirurgical oscilant electric - cod
1008

COD   1008
Descriere Ferestrău chirurgical
oscilant electric folosit în intervenţii
de amputaţii de membre,
osteotomii.
Parametru Specificația
Material  Inox, rezistent la
sterilizare chimică şi strerilizare
(135 o C)
Viteza de oscilaţie 0-20000 oscilaţii
/ minut
Alimentare  Baterii reâncarcabile,
uşor demontabile
Mecanism  Uşor demontabil pentru
a fi uşor prelucrat şi dezinfectat
Puterea de lucru ≥ 90 W
Creşterea temperaturii
dispozitivului în timpul lucrului  Nu
mai mult de 20oC
Susrsa de încărcare a bateriei da
 Putere de ieşire  ≥ 12V, 900 mA
 Voltaj de intrare  AC 220V, 50 HZ
Accesorii  Baterii  reâncarcabile 2
bucăţi, cu autonomie de la bateriei -
≥ 2 ore.
 Lămi pentru ferestrău 1 buc – 25-
30mm.
1 buc – 15-20 mm.
1 buc – 10 mm.
 Sursă pentru reîncărcarea bateriei
1 buc
Cerințe față de producător și
furnizor Certificate CE, ISO
 Anul de producere  2018-2019
 Training pentru personal medical
Da
 Inginer local, certificat Da
 Termen de garanție minim 24 de
luni
 Timp de reacție la defecțiune 24
ore
Instalarea și punerea în funcțiune la
sediul beneficiarului de către
reprezentantul autorizat al
producătorului Da

*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
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1.00Bucată8.1 Ferestrău chirurgical oscilant electric - cod
1008

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

33100000-1

9 Ultrasonograf General, OB-GYN,
performanţă înaltă - cod 1009

1.00Bucată9.1 Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă
înaltă - cod 1009

Ultrasonograf General, OB-GYN,
performanţă înaltă
COD 1009
APLICAŢII CLINICE  General,
OB/GYN
PROBE PORTURI  4
PROBE TIP, MHz Linear 3-16
 Convex 2-9
 Endcavitar 2-11
 Volum 3D 4-8
NIVELE DE GRI  >256
PREPROCESARE, canale digitale
>120000
GAMA DINAMICA  >250dB
POSTPROCESARE  da
IMAGINE MODURI M-mod da
 M-mod şi 2-D da
 Static 3D da
 Live 3D da
 4D real-time da
 Harmonic imaging da
DOPPLER Tip CW, PW, CFM
 Afişare frecvenţă da
 Afişare viteză da
 Power Doppler da
 Power Doppler bidirecțional da
 Doppler spectral da
 Duplex da
 Triplex da
 Doppler color da
FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători
digitale da
 Diapazon dimamic selectabil da
 Focalizare de transmisie ajustabilă
da
 Focalizare de recepţie dinamică da
 Măsurători de reluare a video da
PAN/ZOOM imagine în timp real
da
 imagine îngheţată da
STOCARE IMAGINI Capacitate
>500 GB
 CINE da
 CINE VOLUM >128 MB
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1.00Bucată9.1 Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă
înaltă - cod 1009

DICOM 3.0 COMPLIANT  da
PACHETE DE ANALIZĂ
OB/GYN  da
 Elastografie calitativă da
 Elstografie cantitativă da
GHID ACE Transrectal da
 Transperineal da
MONITOR LED  min. 23”
REZOLUȚIA MONITOR  1920 X
1080
DIVIZARE MONITOR  da
ECRAN TACTIL LED  da
DIAGONALĂ ECRAN TACTIL
min. 10”
Anul de producere   2018-2019
Termen de garanție  minim 24 de
luni
Timp maxim de intervenție
postgaranție  24 ore
Certificat de la producător  CE
Trainingul personalului medical și
tehnic  Da
Instalarea și punerea în funcțiune la
sediul beneficiarului de către
reprezentantul autorizat al
producătorului  Da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1



pag. 22

CantitateaUnitatea de
măsura

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

10 Analizator hematologic automat (5diff) cu
reticulocite, sistem de tip inchis - cod 1010

1.00Bucată10.1 Analizator hematologic automat (5diff) cu
reticulocite, sistem de tip inchis - cod 1010

Analizator hematologic automat
(5diff) cu reticulocite, sistem de tip
inchis
 COD  1010
Descriere Analizator hematologic
complet automat (5 diff) cu sistem
inchis de reactivi, destinat  pentru
masurarea elementelor figurate ale
sangelui in CBC, 5 DIFF si RETIC.
Parametru  Specificaţia
Tip sistem inchis Da
Parametri determinați și calculați:
RBC Da
 HGB Da
 HCT Da
 MCV Da
 MCH Da
 MCHC Da
 RDW Da
 PLT Da
 MPV Da
 PCT Da
 PDW Da
 WBC Da
 NEU# Da
 NEU% Da
 LYM# Da
 LYM% Da
 MON# Da
 MON% Da
 EOS# Da
 EOS% Da
 BAS# Da
 BAS% Da
 ALY # Da
 ALY % Da
 LIC# Da
 LIC% Da
 RET% Da
 RET# Da
 RETH% Da
 RETM% Da
 RETL% Da
 CRC Da
 IFR Da
 MRV Da
 RHCc Da
Metode de masurare  Impedanta
electrica pentru WBC, PLT, RBC,
BASO, RETIC Da
 Fotometrie pentru HGB Da
 Metoda optica DHSS
(Hidrofocusare dubla a
citometrului)- impendanta electrica
si citochimie prin  citometrie in
flux) pentru LYM, MON, NEU,
EOS, ALY, LIC Da
 Metoda optica DHSS (impedanta
electrica si fluorometrie prin
citometri in flux) pentru RETIC  Da
 Integrare numerica pentru HCT Da
Capacitate (probe/oră) ≥ 80 pu
modulul CBC+DIFF  Da
 ≥ 30 pu modulul RETIC Da
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1.00Bucată10.1 Analizator hematologic automat (5diff) cu
reticulocite, sistem de tip inchis - cod 1010

Performanta Analizator Precizie de
masurare (CV%), nu mai mult de:
 < 2% pentru WBC Da
 < 2% pentru RBC Da
 < 5%, pentru PLT Da
 < 1%, pentru HGB Da
 < 2%, pentru HCT Da
 < 12 %, pentru RET% Da
 < 20%, pentru RET# Da
 < 15% pentru CRC Da
 Limitele de liniaritate, minim:
 0 – 120   103/μL pentru WBC Da
 0 - 8.0     106/μL pentru RBC     Da
 0 – 24     g/dL pentru HGB Da
 0 – 67     % pentru HCT Da
 0 – 1900 103/μL pentru PLT(sange
total) Da
 0 – 2800 103/μL pentru PLT
(concentrat) Da
 0 – 42     %  pentru RET% Da
 0 – 1.5    106/μL pentru RET#  Da
Dilutie Automata, CDR
(Customized Dilution Ratio) Da
 Sa permite diluarea si repetarea
automata a probei ce a depasit
liniaritatea analizorului Da
 Sa executa dilutie automata cu
urmatoarele rapoarte de dilutie
certificate:
 - WBC, LMNE : 1/3 Da
 - RBC, HGB, PLT : 1/2 Da
 Sa mareasca  liniaritatea
analizorului cel putin pina la:
 120– 360   103/μL pentru WBC Da
 0 – 8 106/μL pentru RBC     Da
 0 – 24     g/dL pentru HGB Da
 0 – 67     % pentru HCT Da
 1900 –3800 103/μL pentru PLT
(sange total) Da
 2800 –5600 103/μL pentru
PLT(concentrat) Da
Caracteristici de Sistem Va perimita
incarcare automata si continua a
probelor  Da
 Capacitate platforma de incarcare
≥ 100
 Cititor de coduri de bare intern
pentru probe Da
 Probele pe modul  automat vor fi
lucrate doar cu capac Da
 Probele pe modul  automat sa fie
corectate ca pozitie si omogenizate
automat prin rotire la 360° timp de
1 minut inainte de testare Da
 Sa permita si modul de lucru
manual pentru urgenta Da
 Pozitii pentru vacutainere,
microtainere si alte tuburi de
eprubete, identificate prin cititorul
de coduri de bare extern pe modulul
manual minim 4 pozitii
 Modul de lucru manual va putea fi
folosit in orice moment, chiar daca
modulul de lucru automat este in
curs. Da
 Pipetarea  volumelor  mici de
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1.00Bucată10.1 Analizator hematologic automat (5diff) cu
reticulocite, sistem de tip inchis - cod 1010

proba si omogenizare completa cu
reactivi  maxim 30 µl in CBC, 53 µl
in CBC+DIFF si 35µl in RETIC
 Principiul de pipetare a probelor
(circuitul pneumatic si fluidic) Pe
baza de seringi
 Principiu de masurare Fiecare
proba sa fie masurata intern in 2
cicluri de masurare, repetabile.
Daca masuratorile nu sunt
repetabile, analizorul va efectua si a
treia masurare pentru verificare
Calibrarea automată Da
Statia de lucru Integrata Da
 Ecran - color,  touch screen, minim
12 inch, echipata cu conexiune
pentru DVD/CD extern,  minim 2
drivere USB externe. Da
 Sa permita vizualizarea
rezultatului complet, cu parametri,
histograme, matrice si avertizari
morfologice.  Da
 Validarea rezultatelor in baza mai
multor criterii automata
 Criterii de validare prestabilite,
intervalele normale, intervalele de
panica. Da
 Modulul de validare sa permita
sortarea  rezultatele care nu
indeplinesc conditiile de validare
automata, pentru investigatii
suplimentare Da
 Sa permita repetarea automata a
probelor prin configurarea unor
setari de repetare (teste reflex)   Da
 Sa permita inregistrarea unui
istoric despre calibrare, reactivi,
startup, mentenanta Da
 Sa afiseze statitica zilnica pentru
rezultatele obtinute: rezultate
normale, patologice, la limita de
panica, % de analize CBC si DIFF
efectuate zilnic, % de analize
repetate Da
 Management complet de
identificare  pacient:  nume, ID,
Sex, virsta Da
 Monitorizarea automata a
reactivilor: volum ramas, lot, data
expirarii. Da
 Capacitatea de memorare rezultate
cu grafice, matrice, alarme.  minim
10 000, cu posibilitatea de a fi
salvate pe USB
Controlul calitatii Nivele de control
intern ≥ 3 nivele
 Construirea tabelelor și graficelor
Levey-Janings Da
 Meniul de control al calitatii  sa
permita  un control de calitate pe
baza pacientilor.  Da
 Meniul de control trebuie sa
includa un meniu de testare a
repetabilitatii analizorului de
hematologie Da
Mentenanta automata, sa nu
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1.00Bucată10.1 Analizator hematologic automat (5diff) cu
reticulocite, sistem de tip inchis - cod 1010

necesite intretinere zilnica sau
saptamanala efectuata de catre
utilizator. Da
 Pornirea si initializarea
analizorului sa se efectueze automat
si sa nu dureze mai mult de 3
minute. Da
Imprimanta Externa, compatibila cu
Windows  Da
 Sa permita afişarea parametrilor
determinaţi şi calculaţi, histograme
pe parametrii de bază RBC, WBC,
PLT, RET, date despre pacient Da
Comunicarea LIS comunicarea
mono si bidirectionala in softul
integrat al laboratorului, fara sa
necesite instalarea unui alt
calculator Da
Alimentare 220 V, 50 Hz Da
Reactivi
Reagenți "Să fie inclus toți reactivii
necesari pentru efectuarea
analizelor și buna funcționare a
 ≥ 1000 analize, inclusiv Retic" Da
Perioada de valabilitate a reactivilor
din momentul livrarii ≥ 6 luni Da
Anul de producere   2018-2019
Termen de garanție  minim 24 de
luni
Timp maxim de intervenție
postgaranție  24 ore
Certificat de la producător  CE
Trainingul personalului medical și
tehnic  Da
Instalarea și punerea în funcțiune la
sediul beneficiarului de către
reprezentantul autorizat al
producătorului  Da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
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1.00Bucată10.1 Analizator hematologic automat (5diff) cu
reticulocite, sistem de tip inchis - cod 1010

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

33100000-1

11 Coagulometru automat - cod 1011
1.00Bucată11.1 Coagulometru automat - cod 1011 Coagulometru automat

 COD 1011
Descriere Coagulometru automat
pentru  determinarea factorilor de
coagulare a sîngelui.
Parametrul   Specificația
Tip Sistem Inchis Da
Capacitatea Capacitatea de lucru
PT/ APTT/Fib  probe /ora ≥45
 Numărul de probe simultan la bord
≥ 10
 Numărul de probe programate
simultan ≥ 10
Tip probă  Plasma
Teste Sa lucreze individual sau
simultan:
 APTT  da
 D-dimer  da
 FIB  da
 PT  da
 TT  da
 AT III  da
 LA1 si LA2 da
 Heparina da
 Proteina C da
 Factor VII da
 Factor VIII. da
Incubarea APTT  Timp, min max 4
minute
Metode de masurare
Coagulometrica da, minim 4 canale
 Cromogenica da, minim 1 canal
 Imunologica da, minim 1 canal
Reactivi Capacitate pozitii reactivi
minim 13
 Racire reactivi  da, minim 4 pozitii
 Pozitii dedicate pentru  dilutie da,
minim 1 pozitie
 Pozitii pentru solutii de splare  da,
minim 2 pozitii
Caracteristici de sistem Incarcare
autmata si continua da
 numar de probe incarcat odata
maxim 10
 Pozitii de urgenta (Stat) da, minim
1 pozitie
 Tip tuburi pentru proba tuburi
primare si/sau cuve
 Ac pipetor cu preincalzire reactivi
la 37°C da
 Programare protocoale de lucru
minim 15 protocoale
 Autodilutia probelor, controalelor
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1.00Bucată11.1 Coagulometru automat - cod 1011 si calibratorilor, raport de re-dilutie
optimizat pentru probele cu valori
anormale pentru fibrinogen; da
Cuve de reactie Capacitatea de
incarcare cuve de reactie minim 60
 Tip omogenizare reactiv-proba prin
mixare, cuvele sa nu contina stirer
(agitator)
 Dupa efectuarea masurarii, cuvele
de reactie sa fie scoase din pozitiile
de citire automat  da
Calibrare Sa poata salva minim 3
curbe de calibrare per test da
Controale Levey-Jennings da
 Sa poata stoca minim 150 de valori
per grafic de control da
Statia de lucru Integrata da
 Sa fie prevazut cu interfata pentru
conectarea la PC extern da
 Sa aiba o memorie pentru min
3000 rezultate, respectiv min min
600 probe cu min  5 parametri
fiecare da
 Sa poata efectua automat dilutiile
de probe, controale si calibratori da
 Detectarea nivelului de umplere a
recipientelor de reziduu cu afisare
pe ecran a mesajului de golire
recipient da
Display color, touch screen da
Imprimantă Integrata da
 Posibilitatea de  tipari parametrii
setati, mesajele de eroare si
rezultatele da
Interfață LIS Bidirectional  da
Cititor bar cod  intern pentru probe
da
 extern pentru reactivi da
Conditii de operare temperatura
cuprins intre 20-35 C da
 umiditate 30-85% (fara formarea
condensului) da
Teste incluse Sa fie inclusi reactivii
necesari pentru efectuarea: PT-
2000, Fib- 2000 , APTT- 600, TT-
100,D-Dimer- 100, Antitrombin-
100, Heparina-50 da
 Perioada de valabilitate a
reactivilor  din momentul livrarii
minim 6 luni
Anul de producere   2018-2019
Termen de garanție  minim 24 de
luni
Timp maxim de intervenție
postgaranție  24 ore
Certificat de la producător  CE
Trainingul personalului medical și
tehnic  Da
Instalarea și punerea în funcțiune la
sediul beneficiarului de către
reprezentantul autorizat al
producătorului  Da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
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1.00Bucată11.1 Coagulometru automat - cod 1011 Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

12 Histoprocesor - cod 1012
1.00Bucată12.1 Histoprocesor - cod 1012 Histoprocesor

 COD  1012
Descriere  Dispozitiv utilizat în
laboratorul de histopatologie pentru
deshidratarea probelor de țesut
biologic și pregătirea lor pentru
secționarea lor la microtom
Parametrul Specificația
Caracteristici generale Dimensiuni
maxime 560 x 610x 1330 mm
 Capacitatea de procesare 300 de
casete
Managementul reactivelor
Rezervoare pentru reagenți de
procesare Minim 10
 Containere pentru parafină 4 bucăți
 Volumul containerelor cu reagenți
de procesare și parafină 3,2 – 3,5 l
Managementul proceselor Ecran
Touchscreen
 Diagonală ecran Minim 10 inch
 Număr de protocoale memorate
Minim 10
 Etape de prelucrare Minim 14
 Metode de manipulare a
reagenților în cameră Prin vacuum
și presiune
 Presiunea Maxim 35 kPa
 Vacuum Minim -70 kPa
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1.00Bucată12.1 Histoprocesor - cod 1012  Posibilitate de utilizare a
protocoalelor de rutină pe timp de
noapte Da
 Posibilitate de conectare la  un
sistem electronic licențiat de
comandă  Da
 Posibilitate de ajustare a proceselor
la distanță Da
Sistem de evacuare a vaporilor
chimici Sistem protecție împotriva
vaporilor toxici la deschiderea
camerei de procesare Da
 Sistem de filtrare a vaporilor Filtru
de cărbune active
 Posibilitate de conectare la sistem
de evacuare a aerului extern Da
Consumabile Filtru de carbon 6
bucăți
 Parafină histologică 50 kg
 Înlocuitor de xilen 50 litri
 Casete histologice 20000
Cerințe față de producător și
furnizor Certificate CE, ISO
 Anul de producere  2018-2019
 Training pentru personal medical
Da
 Inginer local, certificat Da
 Termen de garanție minim 24 de
luni
 Timp de reacție la defecțiune 24
ore
Instalarea și punerea în funcțiune la
sediul beneficiarului de către
reprezentantul autorizat al
producătorului Da

*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată12.1 Histoprocesor - cod 1012 utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

13 Sistem de impregnare în parafină - cod
1013

1.00Bucată13.1 Sistem de impregnare în parafină - cod 1013 Sistem de impregnare în parafină
 COD  1013
Descriere Sistemul de impregnare
în parafină este un dispozitiv
utilizat pentru introducerea probelor
de țesut patologic în blocuri de
parafină
Parametrul Specificația
Caracteristici generale Amplasare
Pe masă
 Mod de operare Manual
 Soluție de impregnare Parafină
 Tip suprafață Anticorozivă
 Construcția sistemului Modular
Sistem de parafinare Rezervor de
parafină Minimum 4 litri
 Ajustare a temperaturii
rezervorului Da
 Interval de temperatură a
rezervorului de parafină 50 – 75 °C
 2 compartimente de depozitare Cu
capacitate de minimum 150 casete
 Compartiment de depozitare a
matricilor Da, cu ajustare a
temperaturii
 Interval de temperatură a
compartimentului pentru matrici 50
– 75 °C
 Compartiment de depozitare a
casetelor cu țesut Da, cu ajustare a
temperaturii
 Interval de temperatură a
compartimentului pentru caste cu
țesut 50 – 75°C
 Suprafața de lucru Încălzită
 Zonă de răcire a matricei Da
 Sursă de lumină Da, integrată în
dispensor
 Ajustarea fluxului de parafină Da
 Interfața cu utilizator Ecran tactil
≥ 4 inch

Sistem de răcire a blocurilor
Suprafața de răcire Pentru minim
60 blocuri
 Modalitate de răcire Ajustat de
utilizator
Cerințe față de producător și
furnizor Certificate CE, ISO
 Anul de producere  2018-2019
 Training pentru personal medical
Da
 Inginer local, certificat Da
 Termen de garanție minim 24 de
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată13.1 Sistem de impregnare în parafină - cod 1013 luni
 Timp de reacție la defecțiune 24
ore
Instalarea și punerea în funcțiune la
sediul beneficiarului de către
reprezentantul autorizat al
producătorului Da

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

33100000-1

14 Microtom rotativ manual - cod 1014
1.00Bucată14.1 Microtom rotativ manual - cod 1014 Microtom rotativ manual

Cod 1014
Descriere Dispozitiv utilizat pentru
secționarea probelor de țesut
histologic pentru a fi privite la
microscop
Parametrul Specificația
Caracteristici generale Amplasare
pe masă Da
 Tăviță pentru colectarea deșeurilor
Da
Sistem de secționare Grosime de
secționare 0,5 – 60 µm
 Incrementare pentru grosime 0,5
µm de la 0 – 2 µm
 Capacitate de retracție a
specimenului 220 µm
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată14.1 Microtom rotativ manual - cod 1014 Fixator Posibilitate de ajustare a
unghiului de secționare Până la 10°
 Orientarea specimenului pe 3 axe
8° orizontal, 8° vertical, 90° rotire
Consumabile Set de lame (50 în set)
10 bucăți
Cerințe față de producător și
furnizor Certificate CE, ISO
 Anul de producere  2018-2019
 Training pentru personal medical
Da
 Inginer local, certificat Da
 Termen de garanție minim 24 de
luni
 Timp de reacție la defecțiune 24
ore
Instalarea și punerea în funcțiune la
sediul beneficiarului de către
reprezentantul autorizat al
producătorului Da

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

33100000-1

15 Sistem de radiografie, fluoroscopie,
universal, complet digital - cod 1015
(210300)

1.00Bucată15.1 Sistem de radiografie, fluoroscopie, universal,
complet digital - cod 1015 (210300)

Sistem de radiografie, fluoroscopie,
universal, complet digital
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măsura

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

1.00Bucată15.1 Sistem de radiografie, fluoroscopie, universal,
complet digital - cod 1015 (210300)

Cod 1015 (210300)
Descriere Destinate pentru
examinări radiografice şi
fluoroscopice cu scop de
diagnostic.
Parametru  Specificaţie
Configuraţie Tub deasupra mesei da
 Operare de la distanță da
Turnul de imagine Radiografie în
afara mesei da
 Grila detaşabilă
 (SID) max.  ≥125 cm
 (SID) min. 90 - 110 cm
 Control Mișcare
  Fluoroscopia se acționează de la
pedală
  Radiografia se acționează din
camera de examinare și control
Detector Mărime pixel ≤150 µm
 Tip flat panel
 Mărime, cm (in) ≥43x43 (17” x
17”)
Fluoroscopia kVp pulsaţie  da
 Pulsaţie rata, fps  ≥1-30
 Selectarea de către utilizator a
filtrelor da
 Rata maximă de cadre a matricei
de achiziții ≥1024 x 1024
 Mărimea maximă a matricei ≥1024
x 1024
 Adîncime achiziție, bit ≥14
Radiografie  Mărimea maximă a
matricei ≥2048 x 2048
 Radiografie seriată, fps ≥ 10
 Adîncime achiziție, bit ≥14
Caracteristicele imaginii Afişarea
ultimei imagini da
 Colimarea virtuală da
 Deplasarea manuală a pixelilor da
Masa de examinare Greutatea
maximă a pacientului ≥200 kg
 Dimensiuni  ≥230x80 cm
 Mișcarea laterală ≥25 cm
 Mișcarea longitudinală ≥160 cm
 Mișcarea verticală ≥60-110 cm
 Înclinarea mesei 90 /- 90 grade
 Greutatea maximă a pacientului la
înclinare ≥200 kg
 Indicator de înclinare da
 Posibilitatea digitala de examinare
urgenta direct pe brancarda de
transportare a pacientului da
 Asigurarea mișcării motorizată  da
Generatorul Puterea  ≥80 kW
 Radiografia ≥40-150 KV
 Gama radiografică ≥0.1-1000 mAs
 Fluoroscopia ≥40-120KV
Display Cantitate ≥2
 Mărimea  ≥18 inci
Accesorii Sticlă plumbată minim
1x0,8 m
 Set radioprotecţie Pacient (2
şorţuri, 2 guleraşe de protecţie a
glandei tiroide) 1 pentru copii si 1
pentru adulţi
 Set radioprotecţie Operator (şorţ) 1
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măsura

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

1.00Bucată15.1 Sistem de radiografie, fluoroscopie, universal,
complet digital - cod 1015 (210300)

(min 0,35 mm Pb)
Imprimantă Procesare tip Termal
direct
 Interfaţă DICOM
 Rezoluţie spaţială, Pixeli/mm ≥12
 Format film, cm 20 x 25 - 35 x 43
 Formate disponibile simultan ≥2
Statie de lucru Procesor  Intel®
Core™ i5-2400 sau echivalent
 HDD ≥ 1 TB
 RAM  ≥ 4 GB
 Monitor Medical, Full HD, ≥ 21”,
LCD ≥ 1920x1080
 CD/DVD Obligatoriu
 Compatibil cu sistemele PACS Da
 USB ≥ 4 porturi
 Accesorii Mouse, tastatura
Soft de prelucrare Post procesare
obligatoriu
 Control nivel Zoom/Mărire;
Rotire/Inversare

 Adnotări pe imagine marker, text,
linii, unghi, lipse,
 DICOM 3.0 - DICOM Verification
  - DICOM Modality worklist
  - DICOM MPPS
  - DICOM Storage
  - DICOM Storage commitment
  - DICOM Grayscale print
  - DICOM Query / Retrieve
  - DICOM GSPS
  -Importul si exportul imaginilor de
pe PACS
  -Export imagini pe CD/DVD
  -Exportul rezultatelor examinărilor
pe HIS / RIS
Sistem PACS HDD Minim 1 TB de
stocare utilizabilă  RAID 10
 Procesor Intel Quad-Core Xeon
X3450 CPU(2.66GHz) sau
echivalent
 RAM ≥ 4 GB
 Modul software PACS Funcții de
manipulare a imaginii
  Măsurători, adnotări și salvare.
  Suport pentru afișaj de diagnostic
pentru mai multe monitoare de
rezoluție inaltă, bazat pe reguli
DICOM de rulare
  Send, DICOM Import pe CD  și pe
documente, administrare şi
diagnostic la distanţă.
 Monitor ≥ 18” LED
 Licenţă ≥  1
 Licenţă de acces de pe web sau
LAN ≥ 2
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată15.1 Sistem de radiografie, fluoroscopie, universal,
complet digital - cod 1015 (210300)

Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
Conditii: Achitarea in cinci transe.
Prima transa in marime de 3 mil
(1,5 mil Consiliul Raional Orhei si
1,5 mil IMSP SR Orhei) se va
achita dupa livrarea dispozitivului.
Urmatoarele patru transe se vor
achita anual in luna iunie.

33100000-1

16 Combina ORL  - cod 1221
1.00Bucată16.1 Combina ORL  - cod 1221  Combina ORL

   COD  1221

• Combina ORL - destinatp pentru
diagnosticul și tratamentul
pacienților ORL în săli de operatie
săli de pansament;
• Suprafața mesei acoperită cu sticla
dura, termorezistentă.
• Dotat cu sistem de aspitație:
productivitatea nu mai puțin de 50
l/min, presiunea de lucru -  max.
680 mm Hg, reglabil;
• Dotat cu vas pentru colectarea
lichidului aspirat : vas de bază nu
mai mic de 2,5 l - min. 1 buc ; vas
de siguranță nu mai mic de 0,5 l-
min. 1 buc ;
• Dotat cu scaun pentru medic cu
rotile si ajustare de înălţime
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată16.1 Combina ORL  - cod 1221 medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

17 Fotoliu ORL  - cod  1222

1.00Bucată17.1 Fotoliu ORL  - cod  1222
Fotoliu ORL
COD  1222
• Fotoliu ORL mecanic:
• Miscarile sus si jos complet
motorizate;
• Greutatea maxima a pacientului
min.150 kg.
• Dotat cu suporturi pentru cot, cap
si piciore.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată17.1 Fotoliu ORL  - cod  1222 funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

18 Monitor pentru vizualizare - cod 1223
1.00Bucată18.1 Monitor pentru vizualizare - cod 1223  Monitor pentru vizualizare

    COD  1223
• Diagonala min 32 inch;
• Compatibil cu iesirile de la
procesorul video
• Dotat cu support pentru instalarea
acestuia pe perete, cu posibilitatea
înclinării şi întoarcerii TV.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
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Specificarea tehnică deplină
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1.00Bucată18.1 Monitor pentru vizualizare - cod 1223 referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

19 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) - cod 1224

1.00Bucată19.1 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) - cod 1224

Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator)
COD   1224
Parametrul Specificația
Descriere dispozitiv destinat pentru
tăierea și coagularea țesuturilor
biologice în procesul actului
chirurgical care utilizează curenți
electrici de frecvență înaltă
Frecvența cuprinsă înre 100 KHz şi
500 KHz
Canale de ieșire Monopolar si
Bipolar Comun
 Comutator de mînă   da
 Comutator de picior   tip pedală
Puterea minimă 10 W
Moduri de lucru Monopolar Tăiere
Putere maximă- 100 W
  Coagulare Putere maximă- 100 W
 Bipolar Coagulare Putere maximă-
100 W
Funcţie de autotestare da
Canal de ieșire independentă da
Indicatoare acustic și vizual
Control volum sunet da
Tipuri de curenti Pure cut da
 Dry cut da
 Cuagulare mderata da
 Cuagulare focusta da
Dimensiunile LxLxÎ maxime
30x12x35 cm
Alimentarea 220 V, 50 Hz
Completatia Diatermocuagolator  1
buc
 Electrod neutru din cauciuc cu
cablu 1 buc
 Bisturiu cu 2 butoane 1 buc
 Pedala pentru activarea regimului
de lucru 1 buc
 Pencetă lungimea maxim 20 cm cu
cablu de conectarea 1 buc
 Electrod Bila lungimea minim 12
cm cu bila de 4 mm 1 buc
 Electrod cutin fin lungimea 140
mm 1 buc
Notă: Toate accesoriile si
consumabile sint autoclavabile sa
fie prezent simbolul corespunzator
ca fiecare produs suporta
autoclavare.

*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
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măsura

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

1.00Bucată19.1 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) - cod 1224

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

33100000-1

20 Sterilizator 40 L - cod 1226  (270310)
1.00Bucată20.1 Sterilizator 40 L - cod 1226  (270310) Sterilizator 40 L

Cod 1226   (270310)
Descriere Sterilizator cu aer uscat
destinat sterilizării intrumentelor
medicale cu consctrucție interioară
din oțel inox
Parametrul Specificația
Ventilaţie forţată, controlată
electronic
Construcție interioară oțel inox
Construcție exterioară cu acoperire
anticorozivă
Regimuri de sterilizare
programabile
Protecție la supraîncălzire
analogical digitală
Alarme acustică
 vizuală
Diagnostic automat cu afișarea
codului erorii
Abaterea nu mai mare de 3 grade C
Volumul 40 l, ± 5 l
Camera sterilizatorului Să mențină
steril instrumentele în interiorul
camerei, să nu fie orificii cu acces
direct la exterior
Temperatura 50 - 200
Abaterea temperatură nu mai mare
de 3
Abatere timp ≤ 1 min
Timp de încălzire pînă la 180 ≤ 35
min
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată20.1 Sterilizator 40 L - cod 1226  (270310) Regim de sterilizare prestabilite
180, 60 min
 160, 150 min
 120, 45 min
Timpul de răcire ≤ 35 min, pînă la
75
Deconectare de avariere la
temperatura 205 - 235
Tipul de funcționare fără
întrerupere ≥ 8 ore
Rafturi ≥ 2
Alimentare 200-240V, 50 Hz
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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21 Sterilizator 80 L - cod 1227  (270320)
2.00Bucată21.1 Sterilizator 80 L - cod 1227  (270320) Sterilizator 80 L

Cod 1227  (270320)
Descriere Sterilizator cu aer uscat
destinat sterilizării intrumentelor
medicale cu consctrucție interioară
din oțel inox
Parametrul Specificația
Ventilaţie   forţată, controlată
electronic
Construcție interioară  oțel inox
Construcție exterioară  cu acoperire
anticorozivă
Regimuri de sterilizare
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată21.1 Sterilizator 80 L - cod 1227  (270320) programabile
Protecție la supraîncălzire
analogical digitală
Alarme  acustică
 vizuală
Diagnostic automat  cu afișarea
codului erorii
Volumul 80 l, ± 10 l
Camera sterilizatorului Să mențină
steril instrumentele în interiorul
camerei, să nu fie orificii cu acces
direct la exterior
Temperatura 50 - 200
Abaterea temperatură nu mai mare
de 3
Abatere timp ≤ 1 min
Timp de încălzire pînă la 180 ≤ 35
min
Regim de sterilizare prestabilite
180, 60 min
 160, 150 min
 120, 45 min
Timpul de răcire ≤ 35 min, pînă la
75
Deconectare de avariere la
temperatura 205 - 235
Tipul de funcționare fără
întrerupere ≥ 8 ore
Rafturi ≥ 3
Alimentare  200-240V, 50 Hz
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată21.1 Sterilizator 80 L - cod 1227  (270320) format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

22 Sistem de videoendoscopie pentru
examinarea pacientului și intervenții
chirurgicale în
OTORINOLARINGOLOGIE - cod 1016

1.00Bucată22.1 Sistem de videoendoscopie pentru examinarea
pacientului și intervenții chirurgicale în
OTORINOLARINGOLOGIE - cod 1016

Sistem de videoendoscopie pentru
examinarea pacientului și
intervenții chirurgicale în
OTORINOLARINGOLOGIE
COD 1016
1. Endoscop rigid
Lungimea endoscopului: 185 mm
Diametrul: 4mm
Unghiul vederii 0 grade (sau 30
grade)
Să fie compatibil cu sistemele de
fibraoptica de tip Storz/Olympus
Endoscope autoclavabile cu lentile
din safir (cu înaltă rezistență la
zgîrieturi)
2. Sursa de lumina
De tip LED (lumina rece)
1-2 ieșiri independente
Perioda minimală a vieții a lămpii
LED: 60 000 ore
Fibra optica de lungimea 1800 mm

3. HD camera pentru endoscop
rigid
Rezoluția HD (1080i)
2 ieșiri: S-video și composite video
Reglarea manuala sau automatică a
balanței culoarei albe
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată22.1 Sistem de videoendoscopie pentru examinarea
pacientului și intervenții chirurgicale în
OTORINOLARINGOLOGIE - cod 1016

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

33100000-1

23 Cintar electronic neotatal,  portabil - cod
1017

30.00Bucată23.1 Cintar electronic neotatal,  portabil - cod 1017
Cintar electronic neotatal,  portabil
COD 1017
Descrierea:
Cintar electronic, destinat  pentru
determinarea greutatii  bebelusilor,
de catre asistenta medicului de
familie la domiciliu pacientului.
Tip cintar Portabil, utilizat la
domiciliul pacientului
Greutatea maxima        10 kg
Precizie +/- 50 gr
Curea pentru fixarea copilului da,
pentru cintarirea copilului
Alimentare Baterii
Autocalibrare da

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

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

30.00Bucată23.1 Cintar electronic neotatal,  portabil - cod 1017 indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

24 Peak-flow metru - cod 1018
5.00Bucată24.1 Peak-flow metru - cod 1018 Peak-flow metru

Cod 1018
Parametrul Specificația
Descriere Peak flowmetru mecanic
pt monitorizarea astmului. Este un
dispozitiv medical simplu, portabil
ce masoara debitul de aer ce iese
din plamini la un expir rapid si
fortat (debit expirator de varf -
PEF)
Tip pacient pediatric, adul
Domeniul de masurare:  50-720
L/min
Markeri colorati ce permit
pacientului monitorizarea
schimbarilor da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

25 Fotoliu stomatologic  - cod 1019

2.00Bucată25.1 Fotoliu stomatologic  - cod 1019 Fotoliu stomatologic
COD 1019
Descriere "Reprezinta echipamentul
stomatologic
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată25.1 Fotoliu stomatologic  - cod 1019  esential pentru igiena dentara si
tratament stomatologic"
"Fotoliu
 stomatologic" Unghi de înclinare
de la 100° pînă la 180°
 Tetieră reglabilă
 Urcare / coborîre ≥ 30 cm
 "Greutate maximă
de încărcare" ≥ 150 kg
 Comandă "pedală, butoane de
control
pe partea din spate a scaunului
pacientului"
 Suprafața "rezistentă la prelucrarea
 chimică"
 Accesorii "cotiere, cotiera dreaptă
 rotativă"
Revenirea automată la poziția
inițială  da
Control multifuncțional de la picior
mobil
Tensiune  220V, 50Hz
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

26 Holter ECG  - cod 1020
1.00Bucată26.1 Holter ECG  - cod 1020 Holter ECG

Cod 1020
Descriere Dispozitivul înregistrează
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată26.1 Holter ECG  - cod 1020 ECG in 12 derivații simultan,
nictimeral monitorizind parametrii
in timpul repaosului si la efort.
Parametrul  Specificația
Tip pacient  pediatric
Numărul de canale de procesare  12
Configurația Portabil da
Derivațiile Tip înregistrare automat
Gama de frecvență De diagnostic
0.05-150 Hz
Impendanța de intrare  ≥ 10 M Ohm
Gama de rejecție a modului comun
la 50 Hz  > 100 dB
 Ritmului cardiac Diapazon 30 -
300 BPM
 Acuratețea ± 1 BPM
Regim presetat infant da
 child da
 pediatric da
Display LCD, LED da
Indicator deconectare electrod
acustic și vizual  da
Stocare date  min.72 h
Posibilitatea transmiterii datelor
ECG la PC sau notebook   USB /
SD-Card / Wi-Fi / BT
Baterie  reîncărcabilă da
Timp operare autonomă  ≥ 72 h
Indicatori vizuali  contact slab sau
lipsă de contact
  status sistem
  deconectare alimentare
  baterie descărcată
Termen de garanție  min.24 luni
Manual de utilizare  în limba de stat
Manual de service  engleză,rusă sau
română
Instalare dispozitiv  Instalare de
către participantul câștigător și
instruire personal  în termen de 10
zile de la data instalării și la
solicitare.
Accesorii
Cablu ECG 5 electrozi  2 unități
Cablu ECG 10 electrozi  1 unități
Set de electrozi de unica folosinta
adult  200 buc.
Set de electrozi de unica folosinta
pediatric  500 buc.
Softul necesar pentru analiza Holter
ECG  pe PC  da
Sursa de alimentare pentru
reîncărcarea bateriei  da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată26.1 Holter ECG  - cod 1020 Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

27 Holter Tensiune Arterială  - cod 1021
1.00Bucată27.1 Holter Tensiune Arterială  - cod 1021 Holter Tensiune Arterială

Cod 1021
Descriere Dispozitivul destinat
monitorizarii ambulatorie a
tensiunii arteriale timp de min.24
ore.
Parametrul  Specificația
Tip pacient  adult, pediatric
Tip aplicare  neinvaziv
Configurația Portabil da
Metoda de măsurare  oscilometrica
  Masoara valorile sistolice si
diastolice, calculeaza media
rezultatelor
Limite de măsurare Hgmm adult
min. 10-270
 puls adult min. 30-220
 Hgmm copii min. 10-200
 puls copii min. 30-220
 Hgmm nou născuți min.10-135
 puls nou născuți min. 30-220
Precizie puls  +/- 2%
Precizie BPM  +/- 3%
Alarme  da
  valori presetate
  acustic și vizuală
  baterie epuizată
Memorie  min 250 rezultate
Display  color
  lcd, led sau tft
Posibilitatea transmiterii datelor
ECG la PC sau notebook   USB /
SD-Card / Wi-Fi / BT
Alimentare baterie reîncărcabilă da
Timp operare autonomă  ≥ 24 h
Sursa de alimentare pentru
reîncărcarea bateriei  da
Termen de garanție  min.24 luni
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată27.1 Holter Tensiune Arterială  - cod 1021 Manual de utilizare  în limba de stat
Manual de service  engleză,rusă sau
română
Instalare dispozitiv  Instalare de
către participantul câștigător și
instruire personal  în termen de 10
zile de la data instalării și la
solicitare.
Accesorii
Set manșete  infant, child, pediatric,
small adult, adult
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

28 Baie Ultrasonora stomatologica - cod 1022
6.00Bucată28.1 Baie Ultrasonora stomatologica - cod 1022 Denumirea Baie Ultrasonora

stomatologica
COD 1022
Volumul MAX 1700 ml
 MIN 550 ml
Dimensiunile Aproximativ 18 x 15
x 8 cm
Marimea maxima a instrumentelor
21 cm
Puterea ≥ 150W
Timer de la 1 la 30 de minute
Frecventa ultrasunetului
aproximativ 35 kHhz
Materialul baii Otel inoxidabil 304
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6.00Bucată28.1 Baie Ultrasonora stomatologica - cod 1022 Materialul corpului baii  ABS masa
platica
Tensiunea de alimentare 220V,
50Hz
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

29 Lampă de fotopolimerizare cu led de înaltă
performanţă, wireless - cod 1023

4.00Bucată29.1 Lampă de fotopolimerizare cu led de înaltă
performanţă, wireless - cod 1023

Descrierea Lampă de
fotopolimerizare cu led de înaltă
performanţă, wireless.
COD 1023
Dimensiuni Aproximativ 18 x 70
mm
Capacitate Acumulator ≥ 2000
mAh
Acumulator reincarcabil da
Tip Acumulator Li-Ion sau analogic
Intensitate Luminoasă 1000
mW/cm2

*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
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4.00Bucată29.1 Lampă de fotopolimerizare cu led de înaltă
performanţă, wireless - cod 1023

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

33100000-1

30 Set compus din Oftalmoscop direct şi
Retinoscop cu spot focolizat - cod 1024

1.00Bucată30.1 Set compus din Oftalmoscop direct şi
Retinoscop cu spot focolizat - cod 1024

Set compus din Oftalmoscop direct
şi  Retinoscop cu spot focolizat
Cod 1024
Descriere Oftalmoscop - dispozitiv
pentru examinarea  fundului de ochi
Parametru Specificație
Tip   Portabil
Diapazon focusare -35  +40 D
рaşii de Dioptrioi +D: 1-
10,12,15,20,40
-D: 1-101,15,20,25,30
Sistem iluminare  xenon XL3,5V
6 aperturi  spot mare da
 spot   mic da
  spot   mediu da
 jumatate  de spot da
 stea de fixsaţie opţional
 fanta da
filtri Fără spectru roşu opţional
 albastru opţional
 de polizare opţional
Alimentare Baterie reîncărcabilă
3,5 V da
Măner  Reincarcabil 230V,metalic
da
Descriere Retinoscop  pentru a
determina cu exactitate eroarea de
refracție, diagnosticarea miopie,
hipermetropie si astigmatism
Parametru Specificație
Sistem iluminare Lampa cu xenon
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1.00Bucată30.1 Set compus din Oftalmoscop direct şi
Retinoscop cu spot focolizat - cod 1024

XL 3,5V
 Spot focolizat
becuri de rezervă 2 xenon  XL 3,5V
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

31 Spirograf - cod 1025
1.00Bucată31.1 Spirograf - cod 1025 Spirograf Cod 1025

Descriere Spirometru de
diagnosticare utilizat pentru a
măsura debitul de aer şi
a volumelor rezultate din manevrele
de spirometrie de bază.
Parametrul Specificația
Tip Spirometru portabil
Gama de volum-   0-5 l
Gama de flux 0-10 l/s
Memorarea automată a celor mai
bune 3 rezultate de spirometrie    da
Parametri măsurați
  min 4 parametri  de respirație
liniștită (expirație)
   min 19 parametri de expirație
forțată
 min  26 parametrii bucla „flux-
volum”,
 min 7 parametri ai volumului
minut de respirație
 min 3 parametri de ventilație
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1.00Bucată31.1 Spirograf - cod 1025 maximă a plămânilor .
  Testul post-medical
Raport  PEF
 EVC
 IVC
 Ti
 Te
 IC
 IRV
 ERV
 TV
Printer    incorporat
Memorie
 nu mai puțin de 300 teste grafice
memorate
Transfer date la PC
 teste pacient
  verificare aparat
  up-gradare software
Dispozitivul de măsură
                                       
bidirecțional
Diapazonul de volum    ≥ 0- 5 l
Diapazonul de flux   ≥ 0- 10 l/s
Eroarea la volum    ≤3%
Eroarea la flux     ≤3%
Afișaj     ecran TFT color,
diagonală  ≥ 10cm,  rezoluție de  ≥
640x 480 pixeli
Control    taste alfanumerice
Interfața PC   da
• Alimentare         Cu sursă internă
de alimentare, acumulatoare
reîncărcabile
 Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz
Accesorii
Să fie inclus toate consumabilele
necesare pentru 200 investigații
filtre antibacteriale  sau turbine de
unică utilizare
Seringă de calibrare   da, ≤3 Litrii
Clește pentru nas tip adult   1 buc.
Clește pentru nas tip pediatric   1
buc.
•  Hârtie termică cu lățimea de   ≤
110 mm, tipul de hârtie: rulou sau
z-fold 20 buc.
•   Manualul de operare  și în limba
rusă
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
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1.00Bucată31.1 Spirograf - cod 1025 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

32 Frigider pentru reactivi 1000 litri -cod 1026
1.00Bucată32.1 Frigider pentru reactivi 1000 litri -cod 1026 Frigider pentru reactivi 1000 litri

Cod 1026
Descriere Frigidere proiectate
pentru a stoca produse de laborator,
culturi și probe la temperaturi de
obicei între 2 și 8 grade Celsius.
Aceste frigidere constau în mod
obișnuit dintr-o cameră cu un
interior rezistent la coroziune (oțel
inoxidabil de obicei), minimizarea
riscului de alterare, contaminare și /
sau coroziune a conținutului.
Parametrul Specificația
Configuraţie mobil
Capacitatea 1000 l ±50 l
Număr de rafturi ≥ 10
Uşa Număr  ≥ 1
 Descriere transparenta
 Mecanism blocare cu cheie
Roţi da
Frîne da
Lumină interior da
Construcţie interioară rezistent la
soluții de curățare / prelucrare
Construcţie exterioară cu acoperire
anticorozivă
Afisaj temperatură digital
Alarme acustică
 vizuală
Răcire ventilată
Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C
Alimentare 220 V, 50 Hz
Refrigerent R 600a
Zgomot < 50 dB
Dispozitiv integrat de monitorizare
continuă a temperaturii da
Certificat CE da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
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1.00Bucată32.1 Frigider pentru reactivi 1000 litri -cod 1026 certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

33 Frigider pentru reactivi 600 Litri -cod 1027
1.00Bucată33.1 Frigider pentru reactivi 600 Litri -cod 1027 Frigider pentru reactivi 600 Litri

Cod 1027
Descriere Frigidere proiectate
pentru a stoca produse de laborator,
culturi și probe la temperaturi de
obicei între 2 și 8 grade Celsius.
Aceste frigidere constau în mod
obișnuit dintr-o cameră cu un
interior rezistent la coroziune (oțel
inoxidabil de obicei), minimizarea
riscului de alterare, contaminare și /
sau coroziune a conținutului.
Parametrul Specificația
Configuraţie mobil
Capacitatea 600 l ±20 l
Număr de rafturi ≥ 10
Uşa Număr  ≥ 1
 Descriere transparenta
 Mecanism blocare cu cheie
Roţi da
Frîne da
Lumină interior da
Construcţie interioară rezistent la
soluții de curățare / prelucrare
Construcţie exterioară cu acoperire
anticorozivă
Afisaj temperatură digital
Alarme acustică
 vizuală
Răcire ventilată
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1.00Bucată33.1 Frigider pentru reactivi 600 Litri -cod 1027 Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C
Alimentare 220 V, 50 Hz
Refrigerent R 600a
Zgomot < 50 dB
Dispozitiv integrat de monitorizare
continuă a temperaturii da
Certificat CE da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

34 Sistem radiologic digital, pentru
traumatologie - cod 1028

1.00Bucată34.1 Sistem radiologic digital, pentru traumatologie
- cod 1028

Sistem radiologic digital, pentru
traumatologie – 1 buc.
COD 1028
Parametrii tehnici solicitați:
1. Generator având următoarele
caracteristici:
generator de înalta frecvență: min.
200 kHz
putere maxima: min. 90 kW(+/- 10
kW)
Domeniu tensiune (kV) : min. 40-
160 kV (+/- 10 kV), reglabil în
trepte a cîte 1 kV
Domeniu curent (mA) : min. 10-
1100 mA(+/- 100 mA)
Selectare automată a vitezei de
rotire a anodei în concordanță cu
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1.00Bucată34.1 Sistem radiologic digital, pentru traumatologie
- cod 1028

randamentul oferit , procedeu ce va
mări timpul de viață a anodei.
Viteza maximală de pornire a
anodei  min. 9500 rot/ min(+/- 500)
Control automat de expoziție
Posibilitate de lucru autonom fără
sincronizare cu detectorul
2. Tub Rx având următoarele
caracteristici:
Anod rotativ cu doua focare
Dimensiune focar mic : max. 0,6
mm
Dimensiune focar mare : max. 1,2
mm
Capacitate de stocare termica anod :
min. 850 kHU
Disiparea termică termica anod :
min. 1500 kHU
DAP metru , doza măsurată va fi
înregistrată automat în raport și va
avea posibilitate de transmitere prin
intermediul DICOM
Colimator automat motorizat și
posibilitate de comandare manuală
Conectare automată lumină la
detectare pacient sau startul unei
noi investigații
3. Detector digital plat având
următoarele caracteristici:
construcţie dintr-o singura piesa din
siliciu amorf
suprafaţa activa a detectorului: min.
43 cm x 43 cm ± 2 cm
dimensiune pixel: max. 145 -150
microni
matrice detector : min. 3000 x 3000
pixel ±200 pixel
rezoluţie achiziţie : min. 15 bit
Nu necisită sistem de răcire
Prezența minimă a 2 detectoare
unul sub masa motorizată și unul în
standul vertical
4. Masa radiografica având
următoarele caracteristici:
Mișcare motorizată
masa cu blat flotant in 4 direcţii
dimensiune blat masa : min. 220 x
80   cm (+/- 5 cm)
deplasare longitudinala blat masa :
min. 100 cm(± 50)
deplasare laterala blat masa : min.
23 cm
înaltime masa maximală : ≤90  cm,
reglabilă
înaltime masa minimală : ≤58  cm,
reglabilă
deplasare detector : ≥ 40 cm
greutate maxima admisa pentru
pacient : min. 150 kg
frâne electromagnetice
echivalent Aluminiu de absorbţie
Rx a Matului mesei: max. 0.85 mm
Al
Toate mișcările vor fi activate de la
control intenționat, iar în stare de
repaus vor fi dezactivate
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1.00Bucată34.1 Sistem radiologic digital, pentru traumatologie
- cod 1028

Posibilitate de urmărire automată a
tubului
Posibilitate de focusare automată în
timpul mișcării a mesei și
menținerea aceeași distanței focale
5. Coloana suport pentru tub Rx
având următoarele caracteristici:
coloana port-tub montat pe podea,
contrabalansat
cursa longitudinala : min. 1950 -
2100 mm
cursa verticala : min. 1500 mm
distanta cea mai mica focar-podea :
max. 418 mm;
distanta cea mai mare focar-podea :
min. 2000 mm;
rotaţie coloana dreapta, stânga :
min. +90/-90 grade;
posibilitate inclinare tub;
rotaţie tub in jurul axei orizontale:
min. +135/- 135 grade;
Toate mișcările vor fi activate de la
control intenționat, iar în stare de
repaus vor fi dezactivate;
Funcție de urmărie Tub-detector
automată care va funcționa și
pentru proiecțiile oblice;
6. Stand vertical având următoarele
caracteristici:
cursa verticala : min. 1800 mm;
contrabalansat;
Funcție de urmărie Tub-detector
automată care va funcționa și în
cazurile de investigații pediatrice și
în proiecții oblice;
Toate mișcările vor fi activate de la
control intenționat, iar în stare de
repaus vor fi dezactivate;
Trebuie să fie echipat cu sistem de
prevenire anticoliziune;
7. Consola de achiziţie
Consola de operare integrata
(aceeaşi consola de comanda pentru
toate componentele echipamentului
inclusiv detector). Acelaşi monitor
este utilizat pentru setarea
parametrilor expunerii si pentru
afişarea imaginii.
Dimensiune monitor de tip LCD:
min. 19",
Contrast : ≥ 600:1,
Luminozitate: ≥ 700 cd/m^2;
RAM; min. 4 GB;
Tip conectare la rețea de informații:
Gigabit;
Posprocesare în Timp Real;
Existența preseturilor tipice pentru
toate zonele corpului;
Capacitate de stocare imagini: min.
25000 imagini;
Interval de timp pentru afişare
preview imagine : max. 5 sec;
Afişare min. Următoarele funcţii
imagine : contrast si strălucire,
inversie imagine, zoom si roam,
rotaţie imagine, mişcare sus-jos,
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1.00Bucată34.1 Sistem radiologic digital, pentru traumatologie
- cod 1028

dreapta-stanga, adnotori la scara
min 1:1.
Pachet complet DICOM;
Stocare imagine cu rezoluţie
achiziţie : min. 15 bit a scarei gri;
Posibilitate de importare prin
intermediul DICOM imagini de la
alte sisteme pentru comparația
ulterioară;
Posibilitate Service software de la
distanță;
Prezența protocolului de transfer a
datelor la distanță de tip RIS
8. Staţie arhivare si procesare
imagine - 1 buc
Pachet soft pentru utilizatori –
minim 5 chei
RAM; min. 4 GB;
HDD: ≥1 TB;
CPU: ≥5 nuclee;
Rețeaua de transmitere a datelor: ≥
1 GB/s;
Cartela video: posibilitate de
procesoare ≥ 24 bit culoare sau 8
biti alb negru , cu memoria
operativa ≥ 1 GB;
Monitor de diagnostic medical de
înaltă rezoluție: ≥ 1280x1024  - 1
buc.
Pachet de transfer a datelor
DICOM;
Limba de adminsitrare:  romînă sau
rusă;
Prelucrare imagine:
Afişare imagine;
Rotire imagine;
Afişare multipla a imaginilor pe
ecran;
Inversie imagine;
Adnotare imagine;
Măsurare distanta si unghi.
Export imagine:
CD/DVD/USB;
Posibilitate de transmitere prin
poșta electronică a imaginilor în
format DICIM sau JPEG automat;
Posibilitate de exportare a fișierului
video cu măsurările efectuate
ulterior;
Printare DICOM;
Scriere CD/DVD in format
DICOM;
9. Panou electric pentru alimentarea
echipamentului
10. Complect de protecție
radiologic (guleraș, șorț, fustă,
mănuși) – 1 buc.
11. Să efectueze suportul
informaţional a reprezentanţilor
Beneficiarului: În mod urgent: să
răspundă la telefon la întrebările
privind exploatarea, deservirea
tehnică, controlul şi orice altă
deservire a Complexului
12. Termenul de garanție – 24 luni
cu deservirea tehnică și mentenanța
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1.00Bucată34.1 Sistem radiologic digital, pentru traumatologie
- cod 1028

periodică și corectivă gratuită
oferită de către operatorul economic
în conformitate cu manualul tehnic
a sistemului solicitat.
13. . Termenul de prezentare a
proiectului de amenajare și instalare
a dispozitivului în cabinetul
radiologic conform caracteristicelor
tehnice a sistenului – 20 zile din
data aprobării contractului de
achiziție la CAPCS.
14. Termenul de livrare – 90 zile
din data aprobării contractului la
CAPCS.
15. Instalarea, montarea şi reglarea
utilajului şi instruire gratuită a
personalului Instituţiei, care va
deservi şi exploata aparatajul (2-6
persoane)
16. La livrare utilajul trebuie să fie
însoţit de paşaportul tehnic original
cu ştampila producătorului și
manual de utilizare în limba de stat
sau rusă
17. Certificat de calitate CE și
Certificat ISO 9001 și ISO 13485 a
producătorului.
18. Certificat de instruire a
specialistului companiei privind
reparația și mentenanța
dispozitivului radiologic.
19.  Autorizatie pentru dispozitivul
oferit eliberata agentului economic
de catre ANRANR al RM.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
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1.00Bucată34.1 Sistem radiologic digital, pentru traumatologie
- cod 1028

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

33100000-1

35 Ultrasonograf Muscoscheletal – cod 1029
1.00Bucată35.1 Ultrasonograf Muscoscheletal – cod 1029 Ultrasonograf Muscoscheletal – 1

buc
Cod 1029
APLICAŢII CLINICE
Muscoscheletal,
Vascular,Terminații nervoase
PROBE PORTURI ≥3
PROBE TIP, MHz  Single cristal
linear,  7.0 – 17 MHz
 Convexă 2.0 – 6.0 MHz
 Multifrequency ≥7 pentru toate
sondele
NIVELE DE GRI ≥ 256
GAMA DINAMICĂ ≥ 260 dB
PREPROCESARE, Canale digitale
≥ 300 000
Prelucrarea datelor paralelă Da
Banda de frecvență generală a
sistemului ≥23 MHz
Adâncimea scanării   ≥ 35 cm
POSTPROCESARE: mape gri,
linia de bază, inversare spectru,
mape colore
IMAGINE MODURI M-Mode da
 2D da
 THI da
 PHI Da
 Mod Trapezoidal da
 Mod de compunere spațială ≥ 5
unghiuri Da
 Mod Panoramic Da
 Mod de corectare
automată a vitezei de ultrasunet în
dependenţă de ţesutul scanat Da
 Mod de eliminarea virtuală a
artifactelor și amplificarea dinamică
hotarelor dintre țesuturi Da
DOPPLER Tip PW, CDI, TDI,
Power
 Afişare frecvenţă da
 Afişare viteză da
 Power Doppler da
 Power Dopler direcțional da
 Duplex  da
 Triplex  da
FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători
digitale da
 Diapazon dinamic selectabil da
 Focalizare de transmisie ajustabilă
da
 Focalizare de recepţie dinamică da
 Auto ajustare Mod Dopler/ mod
2D prin apăsarea unui singur buton
da
PAN/ZOOM imagine în timp real
da
 imagine îngheţată da
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1.00Bucată35.1 Ultrasonograf Muscoscheletal – cod 1029 STOCARE IMAGINI Capacitate ≥
1TB
 USB da
 Cine ≥ 1000s da
DICOM 3.0  da
MONITOR integrat de control ≥ 7''
PACHETE DE ANALIZĂ MSK da
 Vascular  da
 Panormaic View da
 Auto IMT da
 Altele Să se indice
MONITOR  ≥ 21", min 1920x1080
DIVIZARE MONITOR  da
Printer incorporat   da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

36 Pat pentru examinare adulti  - cod 1145
173.00Bucată36.1 Pat pentru examinare adulti  - cod 1145 Pat pentru examinare adulti  - cod

1145
Descriere Canapea pentru
examinarea pacienților in IMSP
Parametru Specificaţie
Sectiuni 2
Material carcasă "cadru din oţel sau
metal vopsit /
galvanizat"
Saltea da
 "suprafata rezistenta la solutii de
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173.00Bucată36.1 Pat pentru examinare adulti  - cod 1145  prelucrare si dezinfectare"
Dimensiune, cm ≥ 190x60x50
Greutate pacient maxim, kg ≥ 150
Tetiera reglabilă ≥ 0° - 35°
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

37 Brancarda sanitara   - cod 1030
7.00Bucată37.1 Brancarda sanitara   - cod 1030 Brancarda sanitara

Cod 1030
Descriere Brancarda destinata
pentru transportarea pacientilor
Parametru  Specificație
Tip  reglabila pe inaltime
Control  manual
Caracteristici Bare laterale da
Roți Diametru ≥15 cm
 Frine ≥ 2
Material  Oțel inox
Acoperire  Oțel inox
Sarcina maximă   ≥ 180 kg
Dimensiuni  ≥ 210 x 75 cm
Saltea  da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
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7.00Bucată37.1 Brancarda sanitara   - cod 1030 Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

38 Ultrasonograf general performanta inalta  -
cod 1031

1.00Bucată38.1 Ultrasonograf general performanta inalta  - cod
1031

Ultrasonograf general performanta
inalta
COD 1031
CARACTERISITICI
A) UNITATEA ECOGRAFICA
CU URMATOARELE
CARACTERISTICI MINIME:
Ecograf staţionar de înaltă
performanţă dedicat examinărilor
de sănătate a femeilor atât 2D, 3D
cât şi 4D
Echipament conceput atât pentru
examinări obstetrice - ginecologice,
abdominale, vasculare, pediatrice,
cardiologice, cord fetal,
musculoscheletale si parti moi
CARACTERISTICI
CONSTRUCTIVE,
STRUCTURALE SI
DIMENSIONALE
Deplasarea consolei în plan vertical
realizabilă prin acţionare
electromecanică
Consolă prevazută cu sistem de
asigurare al cablurilor
Consola cu porturi integrate pentru
instalarea perifericelor situate in
partea frontala a echipamentului –
2 periferice
DESCRIEREA CONSOLEI
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1.00Bucată38.1 Ultrasonograf general performanta inalta  - cod
1031

Monitor de inalta rezolutie cu
tehnologie de tip LCD LED cu
interfaţă DVI
Diagonala monitorului este de ≥
23"
Rezoluţia monitorului: ≥1920 x
1080 pixeli
Braţ articulat al monitorului cu
posibilitate de înclinare a acestuia
Ecograf cu 4 porturi active pentru
traductori şi un port pentru
traductorul tip non-imagine
INTERFATA CU
UTILIZATORUL
Ecran de comanda tactil LCD color
cu diagonala de ≥ 12 inch
Interfaţa software cu posibilitatea
de a fi editabilă pentru crearea unor
profiluri individuale de utilizator
Ecograf prevăzut cu tastatură
alfanumerică şi cu taste iluminate
Ecograful cu taste de control
configurabile pentru activarea
funcţiilor a cel puţin 6 dispozitive
periferice externe (imprimante,
comunicare DICOM, memorie de
lungă durată, etc.)
Soft ce permite comunicare
DICOM
MODURI DE OPERARE
(Fundamentale si derivate din cele
fundamentale)
Moduri de funcţionare
fundamentale:
- mod de tip M
- mod de tip 2D
- mod Doppler (Color, Power,
Spectral)
Moduri de funcţionare derivate
şi/sau combinate din cele
fundamentale:
- Posibilitate de upgradare cu mod
M Anatomic
- mod Doppler Spectral Pulsat
- Posibilitate de upgradare cu mod
Doppler Continuu
- mod Doppler Power de înaltă
definiţie
- Mod Doppler Tisular
Dispune de posibilitate de
upgradare cu mod 3D în timp real
(4D)
Are capacitatea de a funcţiona cu 3
moduri de lucru active în acelaşi
timp (triplex)
TIPURI DE TRADUCTORI
COMPATIBILI CU ECOGRAFUL
Sondele disponibile prezintă în
componenţă materiale
piezoelectrice împreună cu
tehnologie de amplificare acustică
Echipamentul permite conectare şi
lucru cu traductori tip matriceal
volumetric electronic.
Adâncimea minimă de scanare
echipamentului  < 0.5 cm
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1.00Bucată38.1 Ultrasonograf general performanta inalta  - cod
1031

Adâncimea maximă de scanare a
echipamentului  > 41 cm
Compatibilitate cu următoarele
tipuri de traductori:
Traductori de tip convex, micro-
convex si micro-convex
endocavitar 2D ce acopera in
intregime domeniul 2 - 9 MHz
Traductori de tip micro-convex
endocavitar 4D ce acopera in
intregime domeniul 4 - 13 MHz
Traductori de tip convex volumetric
ce acopera in intregime domeniul 2
- 8 MHz
Traductori de tip convex volumetric
realizati in tehnologie matriceala ce
acopera in intregime domeniul 1 - 7
MHz
Traductori de tip convex volumetric
electronic realizati in tehnologie
matriceala ce acopera in intregime
domeniul 2 - 7 MHz
Traductori de tip liniar ce acopera
in intregime domeniul 3 - 13 MHz
Traductori de tip liniar volumetric
ce acopera in intregime domeniul 6
- 18 MHz
Traductori de tip sectorial arie
fazata ce acopera in intregime
domeniul 1.5 - 9 MHz
PROCESAREA IMAGINII
Formator de unde digital
Peste 740.000.000 de canale
efective digitale de procesare
Gama dinamică: aproximativ ≥260
dB
Posibilitate de focalizare selectiva
disponibila in transmisie reglabila
intre 1 si 10 zone
Peste 16 milioane de culori
Optimizare automată a imaginii la
nivel de pixel, pentru reducerea
interacţiunii operatorului cu
echipamentul
În vederea îmbunătăţirii calităţii
imaginii, echipamentul dispune de
o tehnică de procesare a imaginii
prin analiza comparativă a tuturor
pixelilor ce formează imaginile
efective, în relaţie cu pixelii din
imediata vecinătate
Echipament ce permite în timp real
compunerea spaţială a mai multor
imagini obţinute din unghiuri
diferite ale aceleiaşi zone scanate
într-o singură imagine
 Funcția lărgirii câmpului vizual la
funcţionarea cu traductori liniari în
scopul afişării pe ecran a unor zone
suplimentare de ţesut – imagine
trapezoidală
Echipament care permite formarea
imaginii 2D prin emisia succesivă
cu două frecvenţe diferite (înaltă şi
joasă) şi combinarea într-o singură
imagine a ecourilor rezultate
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1.00Bucată38.1 Ultrasonograf general performanta inalta  - cod
1031

Tehnologie ce permite diferentierea
tesuturilor si definirea mai buna a
marginilor structurilor prin
cresterea rezolutiei laterale si axiale
BAZĂ DE DATE DE PACIENŢI
Echipamentul înglobează o bază de
date pacienți capabilă să stocheze
datele demografice ale acestora,
imagini statice și în mișcare,
rapoarte
Formatul de stocare a imaginilor
asociate pacienților este unul brut și
permite la accesarea ulterioară a
pacienților modificarea:
- amplificării in modul 2D
- corectiei de unghi pentru
imaginile Doppler Spectral
- pozitiei liniei de baza pentru
imaginilor Doppler Spectral
Informatiile stocate in baza de date
prezinta posibilitatea de fi exportate
cel putin in urmatoarele formate:
- format tip DICOM
 - tip BMP, tip TIFF si/sau tip JPEG
- tip AVI
Permite exportul informatiilor prin
urmatoarele dispozitive:
USB
CD-R
DVD-R
E-mail
Dispune de posibilitate de
upgradare cu modul ce permite
inregistrare video digitala (DVR)
TEHNOLOGII SI PROGRAME
DE EXAMINARE SPECIALE
Dispune de posibilitate de
upgradare pe viitor cu mod de
analiza ce ofera evaluarea
proprietatilor elasticitatii tesuturilor
prin aplicarea unei presiuni
mecanice de catre utilizator
Dispune de posibilitate de
upgradare pe viitor cu mod de
analiza a elastografiei atat pe
sondele liniare cat si pe sondele
endocavitare 2D si 4D
Dispune de posibilitate de
upgradare pe viitor cu modul de
analiza a elasticitatii tesuturilor,
echipamentul permite urmatoarele:
- evaluarea colului uterin in timpul
sarcinii
- o vizualizare mai buna a
fibromului uterin
- investigarea tumorilor maligne
cervicale
Modul de lucru pentru elastografie
prezinta urmatoarele caracteristici:
 - imagine singulara
 - imaginile se pot vizualiza in mod
dual
 - vizualizarea a 4 imagini simultan
Posibilitate de upgrade cu modul de
evaluare a elasticitatii tesuturilor
prin analiza cantitativa

33100000-1



pag. 67

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată38.1 Ultrasonograf general performanta inalta  - cod
1031

Echipamentul dispune de
posibilitate de upgradare pe viitor
cu modul pentru ecografie de
contrast hibrid ce ii ofera
utilizatorului capacitatea de a
detecta si caracteriza mai usor
leziunile tesutului
Soft pentru evaluare 3D a trompelor
uterine cu ajutorul substantei de
contrast pentru inlocuirea
histerosalpingosonografiei clasice
Mod de lucru ce pune in evidenta
fluxurile sangvine fara utilizarea
tehnologiei Doppler in modul B.
Tehnica digitala prezinta
urmatoarele caracteristici:
 - evidentiaza cu intensitati diferite
vasele de sange pentru o mai buna
vizualizare si o rezolutie spatiala
superioara
 - poate afisa imagine in mod dual
sau mod unic
 - se pot vizualiza 4 imagini
simultan
Din punct de vedere al afisajului,
acest mod de lucru furnizeaza in
timp real o expunere ce seamana cu
o angiograma
Tehnologie ce permite vizualizarea
rapida a celor mai mici vase
sangvine intr-un afisaj 3D
Dispune de posibilitate de
upgradare pe viitor cu modul de
calcul semiautomat si asistat al
volumelor din zone de interes ce
prezinta forma excentrica sau a
unor structuri anatomice bazate pe
achizitie de 3D. Acest mod de lucru
va prezenta urmatoarele
caracteristici:
 - utilizatorului i se ofera
posibilitatea de a regla masuratorile
 - acest mod de calcul poate fi
utilizat atat in oncologie cat si in
perinatologie
 - poate fi utilizat cu Power Doppler
in vederea obtinerii de histograme
de volum
Acest mod de lucru permite
calcularea urmatoarelor volume:
 - calcularea semiautomata a
volumului dilatarii ventriculare
laterale
 - calcularea semiautomata a
volumelor la nivelul plamanilor
 - calcularea semiautomata a
volumului vezicii urinare
Modul de asistare a ecografiei in
vederea imbunatatirii fluxului de
lucru permitand crearea de
protocoale standardizate
Dispune de posibilitate de
upgradare pe viitor cu tehnologie de
achizitie in volum ce ii permite
utilizatorului sa obtina si sa
vizualizeze cu claritate zona
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1.00Bucată38.1 Ultrasonograf general performanta inalta  - cod
1031

anatomica de interes, indiferent de
planul de afisare al imaginii,
oferind utilizatorului posibilitatea
de a vizualiza planuri non-
ortogonale prin plasarea unei linii,
unei curbe, unei urme, sau a unei
polilinie pe volum
Dispune de posibilitate de
upgradare pe viitor cu tehnologie de
achizitie in volum ce ofera un
contrast de calitate superioara prin
diferentierea excelenta a tesuturilor
moi
Dispune de posibilitate de
upgradare pe viitor cu tehnologie de
vizualizare simultana si in timp real
a doua planuri de scanare. Astfel
permite  utilizatorului sa
directioneze planul ortogonal in
vederea vizualizarii structurilor ce
nu pot fi observate in planul
perpendicular
Dispune de posibilitate de
upgradare pe viitor cu tehnologie de
achizitie a volumelor cordului fetal,
inclusiv ale volumelor obtinute
impreuna cu modul Doppler Color
Achizitia cordului fetal se face in
maxim 4 secunde cu obtinerea a
peste 39 de subvolume ale unui
singur ciclu cardiac fetal
Echipamentul dispune de
posibilitatea de upgradare pe viitor
cu modul de obtinere a imaginilor
tridimensionale ale cordului fetal in
modul standard, fara artefacte de
miscare, cu ajutorul unui program
specializat (STIC = spatio temporal
image correlation) de bază
Aceasta tehnica de achizitie va
permite capturarea datelor
anatomice intr-un afisaj multiplanar
atat a structurilor dorite cat si a
structurilor patologice si fiziologice
ale inimii aflate in miscare de bază
Echipamentul prezita tehnologie ce
permite masurarea structurilor
dorite in timpul captarii unui ciclu
cardiac fetal complet de bază
Modul STIC functioneaza impreuna
cu urmatoarele moduri de operare:
- STIC de bază
- STIC + power Doppler de bază
- STIC + Doppler color de bază
- STIC + power Doppler directional
de bază
- STIC + modul non Doppler de
vizualizare a fluxurilor de bază
Dispune de posibilitate de
upgradare pe viitor cu tehnologie
automata ce ajuta la standardizarea
orientarii imaginii cordului fetal
prin furnizarea de examinari
obtinute dintr-un singur volum de
achizitie
Aceasta tehnologie va genera
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1.00Bucată38.1 Ultrasonograf general performanta inalta  - cod
1031

automat diferite sectiuni la nivelul
inimii fetale pentru a face
diagnosticul mai ușor si anume:
-sectiune la nivelul tractului de
ejectie drept
-sectiune la nivelul tractului de
ejectie stang
-sectiune la nivelul abdomenului
pentru vizualizarea stomacului si
aortei abdominale
-sectiune la nivelul arcului aortic
-sectiune la nivelul ductului arterial
Dispune de posibilitate de
upgradare pe viitor cu soft ce
detecteaza si calculeaza structurile
cu ecogenitate scazuta. De
asemenea, permite atat analiza
formei si volumului structurii
respective prin modificarea pozitiei
sursei de lumina cat si masurarea
diametrului structurilor manual/
semi-automat/ automat
Echipamentul dispune de
posibilitate de upgradare pe viitor
cu instrument 3D ce detecteaza in
mod automat si poate masura
urmatoarele structuri hipoecoice
prezente in volumul achizionat:
ventriculi cerebrali, rinichi, stomac,
vezica urinara etc.
Dispune de posibilitate de
upgradare cu tehnologie ce ofera
informatii despre monitorizarea,
documentarea si progresul fatului in
al doilea stadiul de travaliu.
Preconizeaza pozitia capului,
directia si rotatia pentru momentul
nasterii.
Echipamentul sa dispuna de
tehnologie ce permite recunoastere
automata a feței fetusului
Echipamentul permite standard
masuratori semi-automata a datelor
biometrice atat a diametrului
biparietal, circumferinta
abdominala, circumferinta craniana
cat si a lungimii osului femural al
fetusului
Tehnologie de calcul semi-automat
al translucentei nucale
Tehnologie de calcul semi-automat
al translucentei intracraniene
Tehnologie de vizualizare a
fluxurilor sangvine ce ofera un
aspect natural si realistic al
structurilor vasculare atat in mod
directional cat si in culori
monocrome pentru afisare
angiografica
Tehnologie ce permite afisarea
vaselor sangvine dintr-o suprafata
sau a unei vizualizari transparente,
oferind astfel o perspectiva mai
buna asupra anatomiei vasculare si
a structurilor din jur
Tehnologie de afisare si randare a
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1.00Bucată38.1 Ultrasonograf general performanta inalta  - cod
1031

volumelor pentru vizualizarea prin
transparenta a structurilor interne
hipo-ecogene, a fetusilor gemelari,
imbunatatirea marginilor si afisare
cat mai realistica a fetusului
In vederea imbunatatirii calitatii
imaginii de volum pe sondele
endocavitare 4D si abdominale 4D,
echipamentul dispune de
posibilitatea de updatare cu o
tehnica de procesare a imaginii prin
analiza comparativa a tuturor
voxelilor ce formeaza volumele
efective, in relatie cu voxelii din
imediata vecinatate
Tehnologie de achizitie a unei
imagini panoramice permitand
medicului utilizator efectuarea de
masuratori a structurilor anatomice
ce nu pot fi vizualizata dintr-o
achizitie clasica (unitara).
Pentru un confort crescut al
pacientei in timpul scanarii, in
special in cazul examinarilor
endocavitare post-menopauza,
echipamentul dispune de tehnologie
ce-i permite medicului modificarea
din comezile tastaturii, a
axei/planului de scanare pe sondele
volumetrice. Astfel sunt efectuate
cat mai putine miscari ale sondei si
aduce beneficii in minim
urmatoarele situatii:
• In cazul pacientelor cu ovare
dificil de vizualizat/examinat
datorita amplasarii
• In cazul pacientelor cu disconfort
transvaginal crescut
• In cazul pacientelor cu chisturi
complexe sau ectopice
Prin activarea modulului 3D/4D,
echipamentul detine tehnologie
pentru afisarea volumelor
achizitionate in format
tomoecografic (mai multe slice-uri
paralele)
Distanta minima intre doua slice-uri
succesive: 0,5 mm
CONECTIVITATE SI TRANSFER
DE DATE
Ecograful permite conectarea la
reţea prin cablu cu conector de tipul
RJ45
Prezinta posibilitate de upgradare
cu interfata wireless
Conexiune HDMI
Detine MPPS (ofera posibilitatea de
efectuare a procedurii pas cu pas –
masurare precisa a distantei, ariei si
volumului)
Conexiune pentru transferul datelor
USB atat 2.0 cat si 3.0
B) CONFIGURATIE DE
LIVRARE:
B.1) Consola ecografică
îndeplineşte toate cerinţele de la
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1031

punctul A)
B.2) Traductori:

1 bucată traductor convex
volumetric cu tehnologie matricială
pentru aplicaţii abdominale,
obstetrice, ginecologice, pediatrice
şi cardiace fetale cu următoarele
caracteristici:
 - banda de frecvenţe de lucru
acoperă minim intervalul: 1 - 6.8
MHz
 - poate dispune de kit de biopsie
1 bucată traductor micro- convex
endocavitar pentru aplicații
obstetrice și ginecologice cu
următoarele cerințe
bandă de frcevențe de lucru
acoperă minim intervalul 4-8.8MHz
1 bucata traductor liniar matricial
dedicat atat aplicatiilor pediatrice,
musculoscheletale, partilor moi,
sistemului vascular periferic cat si
aplicatiilor la nivelul sanului cu
urmatoarele caracteristici:
 - banda de frecvente de lucru
acopera maxim intervalul: 4 -
15.0MHz
 - poate dispune de kit de biopsie
multiangular
UPS  backup time 10 min, Smart cu
dublu  convecție și stabilizator
integrat-1buc.
Hîrtie termică 10 buc.
Gel USG-5 litri
B.3) PERIFERICE SI ALTE
ACCESORII:
printer termic alb/negru
Dispune de posibilitate de
upgradare cu printer termic color
Dispune de posibilitate de
upgradare cu pedala de control - 3
pedale
C) CONFORMANTA DE
SIGURANTA
Echipamentul respecta urmatoarele
standarde de siguranta:
- IEC 60601-1
- IEC 62304
- IEC 62366
- IEC 62359
- IEC 601157
- ISO 10993
D) GARANTIE SI CONDITII DE
SERVICE:
Garantie — 24  luni
Timp de răspuns la solicitare în
perioada de garanție cel mult 48 ore
la sediul beneficiarului / locația de
instalare
D.1) SERVICE POSTGARANTIE:
Post-garantie: 8 ani
Timp de răspuns la solicitare în
perioada de garanție cel mult 72 ore
la sediul beneficiarului / locația de
instalare
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E) SERVICII CONEXE:
Transportul, instalarea, punerea în
funcțiune și instruirea personalului
se realizează cu personal
specializat, cad în sarcina
furnizorului și nu implică costuri
suplimentare pentru beneficiar fiind
incluse în oferta financiară
Instalare și punere în funcțiune de
către personal autorizat si instruit
de producator
Instruire personal medical si tehnic
la sediul beneficiarului în locația de
instalare
F) TERMEN DE LIVRARE:
45 de zile de la primirea comenzii
Termenul de achitare 24 luni
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
Conditii: Termenul de achitare 24
luni

33100000-1

39 Holter ECG - cod 1032
1.00Bucată39.1 Holter ECG - cod 1032  Holter ECG

COD 1032
       Descriere Dispozitivul
înregistrează ECG în12 derivații
simultan, nictimeral monitorizînd
parametrii în timpul repaosului și la
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1.00Bucată39.1 Holter ECG - cod 1032 efort.
 Parametrul Specificația
 Tip pacient adult, pediatric
 Numărul de canale de procesare 12
 Configurația Portabil da
 Derivațiile Tip înregistrare automat
 Gama de Frecvență De diagnostic
0.05 – 120 Hz
 Impedanța de  intrare > 10 M Ohm
 Gama de rejecție a modului comun
la Hz > 100 dB
 Ritmul cardiac Diapazon 30 – 300
BPM
 Acuratețea + 1 BPM
 Display LCD, LED da
 Dimensiunile minime 128 x 64
pixel
 Vizualizarea pe display da
 Indicator de deconectare electrod
acustic sau vizual da
 Posibilitatea transmiterii datelor
ECG la PC sau notebook USB /
SD-Card / Wi-Fi / BT
 Alimentarea 3 V DC
 Baterie reîncărcabilă da
 Detectarea automată a
evenimentelor
 Detectarea pulsație pacemaker
 Aritmii supraventriculare
 Aritmii ventriculare
 Segment ST
 Ritm maximal/mediu/minimal
 Artefacte
 Analiza ritmului prezentare tabel,
grafic
 sortarea evenimentelor

 Opțional cu posibilitate de
ubgradare:
 1. Detectarea impendata toracica.
 2. Evaluarea semnalului respirator
– spirometrie.
 3. Posibilitatea a cablului pentru
holter ECG 2 sau 3, fără a fi
necesar procurarea unui holter nou.
 4. Posibilitatea de transfer a datelor
prin internet.

 Timp operare autonomă > 96 h
 Indicatori vizuali contact slab sau
lipsă de contact
 status sistem
 deconectare alimentare
 baterie descărcată
 Dimensiunile maxime pentru
dispozitivul de înregistrare: 110 x
90 x 30 mm.
 Accesorii
 Cablu ECG 2 unități
 Set de electrozi de unică folosință
adult 500 buc.
 Softul necesar pentru analiza
Holter ECG da
 Chei de activare software pentru
PC 1 buc.
 Sursa de alimentare pentru
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1.00Bucată39.1 Holter ECG - cod 1032 reîncărcarea bateriei da

 Termen de garanție 24 luni
 Termen de livrare 45 de zile de la
primirea comenzii
 Termen de achitare 30 zile după
primirea bunului.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

40 Osteodesitometru - cod 1033
1.00Bucată40.1 Osteodesitometru - cod 1033 Osteodesitometru

COD 1033

• Timp de scanare:  ≤ 20 sec.
• Măsurarea: Indicele BMD și
indicele calității oaselor (BQI)
• Obținut din ultrasunete de bandă
largă măsurată
• Atenuarea (BUA) și viteza
sunetului (SOS)
• Indicele estimat:
- SOS (C.V.%)
- BUA (C.V.%)
- BQI (C.V.%)
• In Vivo:
- 1,5
• Transductort: 25 mm – 100 mm
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1.00Bucată40.1 Osteodesitometru - cod 1033 • Interval de separare: Reglare
automată
• Capacitate de stocare:   ≥ 8000
pacienti
• Metoda de cuplare: gel de cuplare
(apa nu este utilizată)
• Afișaj: ecran LCD TFT , ≥ 5 inch
inch (65536 culori)
• Interfața cu utilizatorul:
- Ecran tactil
- USB pentru conectarea la mouse
sau tastatură
• Imprimanta: imprimanta termică
• Tensiune de alimentare: 220V,
50Hz

Termen de garantie 24 luni
Termen de livrare 45 zile de la
primirea comenzii
Termen de achitzre 30 după livrarea
bunului
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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41 Sistem radiografic digital (cu bucky
vertical) - cod 1034

1.00Bucată41.1 Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) -
cod 1034

Sistem radiografic digital (cu bucky
vertical)
Cod 1034
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1.00Bucată41.1 Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) -
cod 1034

Descriere Sistem radiografic pentru
uz general, libertate de mişcare şi
multiple configurări. Aria larga de
mişcare a mesei, cu posibilitatea de
ajustare a limitelor, bucky-ului şi a
stativului vertical permit expuneri
de la cap pînă la degetul piciorului
fără să fie necesară repoziţionarea
pacientului.
Parametru Specificaţia
Modul radiologic Digital Detector
unic da
Tip masă Tip fixat de podea
 Suport electric da
 Mișcarea mesei longitudinală, cm
±42
  laterală, cm ±13
  Verticală ,cm 57-87
 Fața mesei Densitatea mesei
<0,75mm Al
  Greutatea maximă a pacientului ,
kg  de la 320kg
  Suportul mesei Pedistal
  Sistem de control electromagnetic
Sistemul BUCKY a mesei Tip
motorizat
 Dimensiunea, cm minimum 43x43
 Controlul automat al expunerii
(AEC) 3 cîmpuri
 Raportul grilei ≥10:1
 Deplasarea longitudinală, cm min
54 cm
BUCKY vertical Dimensiunea, cm
minimum 43x43
 Controlul automat al expunerii
(AEC) da
 Raportul grilei ≥10:1
 Mărimea casetei ≥43x43
 Deplasarea bucky vertical
motorizat, cm max. 180 cm
Detector Mărimea detector, cm
≥43x43
 Configurare detector  Fără fir da
 Caracteristicele detectorului
Rezoluția matricei, pixeli  min
3070x3070
  Mărimea pixelului ≤139 µm
 Panou de control Selectarea
automată a parametrilor da
  Post-procesarea anatomică
specifică da
  Procesarea manuală da
Procesarea avansată da
Generator de raze X incorporat sub
masă Puterea de iesire, kW min
65kW
 Diapazon, mA 10-800 mA
 Frecvența maximală, kHz min 100
, kHz
 Diapazon kV 40-150 kV
 Cerințe față de alimentarea
electrică 380 V, 3 faze
Tubul de raze X Dimensiunea
spotului focal, mm 0.6 și 1.2
 Capacitatea termică, KHU ≥300
 Rata de răcire, HU/min ≥1250
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1.00Bucată41.1 Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) -
cod 1034

 Panou de control pe tubul
radiologic da
 Poziționarea automată a tubului da
Suspensia tubului  Deplasare
verticală suspensie tub radiologic
motorizat(scanare orizontala), cm
min 25-189 cm
 Distanța TUB radiologic –masa
radiografică, cm  min 122 cm
 Deplasare longitudinală suspensie
tub radiologic, cm min 220 cm
 Rotire suspensie ±180  grade
 Rotire tub radiologic in jurul axei
orizontale ±120 grade
Statie de Lucru  (Compiuter ) p/u
laborant Procesor  min Intel I5
 HDD min 2 TR
 RAM min 6 Gb
 CD/DVD da
 Monitor medical  min 20 inci
(Rezoluție 1920x1080)
 Software specializat cu
posibilitatea de reglare a
parametrilor generatorului și
afișarea dozei de iradiere da
Statie de Lucru  (Compiuter) p/u
medicul imagist radiolog Procesor
min Intel I5
 HDD min 2 TR
 RAM min 6 Gb
 CD/DVD da
 Monitor medical  min 20 inci
(Rezoluție 1920x1080)
 Software specializat pentru
descrierea imaginilor radiologice si
formarea rapoartelor la imprimanta
da
 Imprimanta laser p/u rapoarte da
PACS  Server software- storage
(p/u 4 dispozitive RDD) da
 Software p/u  statii de vizualizare
(min 5 licente) da
Accesorii Guleraș de protecție 2
seturi
 Sorț de protecție 2 seturi
 Sticla plumbata 2 mm pb 100x80
cm da
Integrarea Stocarea clasa SOP
DICOM 3.0 da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
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1.00Bucată41.1 Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) -
cod 1034

13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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42 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) - cod 1035

1.00Bucată42.1 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) - cod 1035

Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator)
Cod 1035
Parametrul Specificația
Descriere dispozitiv destinat pentru
tăierea și coagularea țesuturilor
biologice în procesul actului
chirurgical care utilizează curenți
electrici de frecvență înaltă
Frecvența   cuprinsă înre 300 KHz
şi 1 MHz
Canale de ieșire Monopolar  izolat
 Comutator de mînă  da
 Comutator de picior  tip pedală
 Bipolar  da
Moduri de lucru Monopolar Tăiere
Putere maximă- 80 W
   Tensiune maximă- 400 Om
  Coagulare Putere maximă- 60 W
   Tensiune maximă- 400 Om
 Bipolar Tăiere Putere maximă- 50
W
   Tensiune maximă- 400 Om
  Coagulare Putere maximă- 20 W
   Tensiune maximă- 600 Om
Funcţie de autotestare   da
Canal de ieșire independentă   da
Indicatoare   acustic
   vizual
Control volum sunet   da
Accesorii "Bisturiu electric, miner
cu 2 butoane si lama, reutilizabil
min 100 ori"  2 buc.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția

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

1.00Bucată42.1 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) - cod 1035

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

33100000-1

43 Sinoptofor - cod 1036
1.00Bucată43.1 Sinoptofor - cod 1036 Sinoptofor

COD 1036
Distanţa interpupilara ≥ 45 - 80 mm
Înălțimea brațului pentru bărbie ≥
60 - 130 mm
Numărul de slaiduri ≥ 12 seturi
Control blitz automat ≥ 10 -400
ori/min
"Bliț manual, la apăsarea
butonului" da
Diafragmă fără trepte da
Ajustarea câmpului vizual (unghiul)
da
Rotirea pieptenilor lui Haidinger 50
la 100 rot/min
Lampă de iluminare a țintei da
Lampă in spatele imaginei da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce

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

1.00Bucată43.1 Sinoptofor - cod 1036 atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

44 Otoscop  - cod 1037
41.00Bucată44.1 Otoscop  - cod 1037 Otoscop

Cod 1037
Descriere Este un dispozitiv
portabil, destinat pentru examinare
a canalului auditiv extern si a
timpanului.
Parametru Specificaţie
Tip iluminare cu fibra optica
 intensitate ≥ 10000 lux
Bec xenon, 3.5V
 lumina rece
 iluminare optimă
Lupă mărire x3 - x6, pivotantă
Speculi auriculari diametru 2,5 mm
 diametru 4,0 mm
Mîner buton on/off
Alimentare baterii reîncărcabilă
Set standart Bec xenon, 3.5V - 2
buc
 reutilizabili L1  - 10 buc
 reutilizabili L2 - 10 buc
Încarcător da, de la priza de perete
220V
"Trusă de plastic cu
inchizătoare" da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce

33100000-1
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41.00Bucată44.1 Otoscop  - cod 1037 atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

45 Rama (montura) de proba - cod 1038
2.00Bucată45.1 Rama (montura) de proba - cod 1038 Rama (montura) de proba

COD 1038
Materialele utilizate - metal
Spaţii pentru 10 lentile
Distanţă pupilară reglabilă - ≥ 46-
82 mm
Punte nazală (cu pemuţă) ajustabiiă
în înălţime, cu mecanism de
autoblocare - 22mm
Axa cilindrului reglabilă fin - 0-180
grade
Poziţia şi unghiul braţelor reglabile
- 0-35 grade
Braţe flexibile, ajustabile în
lungime - da
Scală pentru distanţa vertex - da
Inserare şi scoatere uşoară a
lentilelor - da

*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității

33100000-1
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2.00Bucată45.1 Rama (montura) de proba - cod 1038 cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

46 Tonometru ocular portativ   - cod 1039
(170300)

3.00Bucată46.1 Tonometru ocular portativ   - cod 1039
(170300)

Tonometru ocular portativ   Cod
1039 (170300)
Descriere Tonometrul ocular este
destinat pentru masurarea presiunii
intraoculare
Parametru   Specificaţia
Tip   non-corneal
Autocalibrare   da
Precizie   ≤20mmHg  +/-2mm
≥20mmHg- +/-10%
Ecran    LCD
Alimentare    baterii
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul

33100000-1
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3.00Bucată46.1 Tonometru ocular portativ   - cod 1039
(170300)

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

33100000-1

47 Doppler fetal portabil - cod 1040
1.00Bucată47.1 Doppler fetal portabil - cod 1040 Doppler fetal portabil

Parametri solicitati
COD 1040
Display  LCD color, ≥ 2.4 inch
Frecvența ultrasunetului de lucru 2
MHz ±10%
Posibilitatea de a auzi bătăile inimii
fătului de la 10 săptămîni da
Mod de lucru Doppler pulsatoriu
Rata de ritm cardiac fetal:  50-240
batai / min
Putere de ieșire audio:  0,7 W
Acuratețea ± 1% sau ± 1bpm
Alimentarea, baterii reîncărcabile
da
Utilizare continuă de durată min 4
ore
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

48 Dispozitiv de sigilare - cod  1041
1.00Bucată48.1 Dispozitiv de sigilare - cod  1041 Dispozitiv de sigilare33100000-1
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1.00Bucată48.1 Dispozitiv de sigilare - cod  1041
COD  1041
Descriere: Destinat numai pentru
lipirea rolelor de autoclave.
Putere: ≥ 300W
Timp de incalzire: ≤ 10 sec.
Temperatura de sigilare: 160 -
200°C
Latime de sigilare: 10 mm
Lungime maxima de sigilare: 28 cm
Timp de sigilare: ≤ 4.0 sec.
Proiecţie la supraîncălzire: > 240°C
Tensiune: 220V, 50Hz

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

33100000-1

49 Autorefractokeratopahimetru, oftalmic -
cod 1042

1.00Bucată49.1 Autorefractokeratopahimetru, oftalmic - cod
1042

Autorefractokeratopahimetru,
oftalmic
COD  1042
Modurile de investigaţie –
refractokeratopahimetrie,
refractokeratometrie, pahimetrie,
keratometrie;

Pahimetria: tehnologie
Scheimpflug, non-contact

33100000-1
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1.00Bucată49.1 Autorefractokeratopahimetru, oftalmic - cod
1042

grosimea corneei – 200-1200
micrometri,
nr. de puncte – min. 600
durata investigaţiei – aprox. 1 sec.
Sursa de lumină – LED-uri cu
lumină albastră;

Keratometria:
diapazonul măsurării – de la 9,0
până la 99 Dioptrii
de la 3 până la 38 mm
acurateţea – 0,1 Dioptrii;

Refractometria:
distanţa vertex – 0; 10,5; 12; 13,75;
15; 16,5 mm sfera - - 20 D până la
+20 D cilindru - -10 D până la +10
D axa – 0° - 180° (pas de 1°)
diametru minimal pupilar – 2,5 mm
obiectul fixat – balon cu aer cald;

General:
distanţa interpupilară măsurată –
20-80 mm diametrul comean
măsurat – 10-14 mm diametrul
pupilar măsurat – 1-8 mm testare –
automată imprimantă integrată
ecran color, tactil
suporturi motorizate pentru cap şi
bărbie;

Accesorii:
-software integrat,
-posibilitate conectare cu alte
aparate,
-calculator
-hârtie pentru printer
-cablu reţea
-husă
-hârtie p/u bărbie
-cablu USB
-instrucţiuni în limba română sau
rusă
-ocluder
-masă cu direcţionare electrică.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în

33100000-1
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1.00Bucată49.1 Autorefractokeratopahimetru, oftalmic - cod
1042

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

33100000-1

50 Retinoscop - cod 1043
1.00Bucată50.1 Retinoscop - cod 1043 Retinoscop

COD 1043
Cap cu bec - 3,5V
Mîner cu acumulator reîncărcabil –
da
Bec xenon sau halogen - 3,5V
Încărcător la prize de perete 220V -
da
Fascicolul de lumină în formă de
linie – da, rotiţă de operare
Flexibilitate unghi pînă la 360
grade - da
Cartonaşe de fixare pentru
retinoscopie dinamică - da
Bec de rezervă - da
Funcţie de concentrare şi focusare a
imaginii - da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională

33100000-1
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1.00Bucată50.1 Retinoscop - cod 1043 (rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

51 Aparat pentru vizualizare venelor  - cod
1044

5.00Bucată51.1 Aparat pentru vizualizare venelor  - cod 1044 Aparat pentru vizualizare venelor
Cod 1044
Descriere Aparat pentru vizualizare
venelor
Parametru  Specificația
"Stativ mobil sau stativ de masă cu
 fixator"  da
Braț flexibil  da
Tip imagine  proectată
Adîncimea vaselor  > 10mm
Acumultor reîncărcabil  da
  autonomie ≥ 60 min
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

52 Agitator Hematologic (Roller-mixer) - cod
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1045
1.00Bucată52.1 Agitator Hematologic (Roller-mixer) - cod

1045
Agitator Hematologic (Roller-
mixer)
COD 1045
Descrierea Pentru agitarea
eprubetelor cu material biologic
Sînge venos sau capilar
Amplituda miscarilor ≥ 24 mm
Viteza de rulare ≥ 10-60
rulări/minut
Lungimea role  ≥ 240 mm
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

53 Laparoscop - cod 1046 (280300)
1.00Bucată53.1 Laparoscop - cod 1046 (280300) Laparoscop

Cod 1046 (280300)
Descriere Set pentru laparoscopie
pentru vizualizare și intervenții.
Accesorii (sursă de lumină,
insuflatori, instrumente
chirurgicale, trocar) care sunt
oferite de majoritatea
producătorilor de laparoscoape sunt
excluse.
Parametrul Specificația
Video procesor Semnale video de
ieșire: priză tip VBS-1
 Reglaj automat al culorilor
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1.00Bucată53.1 Laparoscop - cod 1046 (280300)  Reglaj automat al intensității
luminoase
 Reglaj automat al sensibilității la
iluminare scăzută
 Cap cameră 3 CCD cu chip
 Cuplare automată pe telescop
 Adapter video integrat în capul
camerei
 Total imersibil în substanțe de
dezinfectare
 Adaptor video autoclavabil
 Filtru moire inclus
 Sterilizare – Etilen- Oxid
Sursa de lumină lampă xenon
 timp de lucru a lămpii- minim 500
ore
 puterea- minim 250 W
 lampă de rezervă
 reglarea intensității luminii- regim
automat
 reglarea intensității luminii- regim
manual
Cablu fibră optică Diametru- 4-5
mm
 Lungime- 250- 300 cm
 Cu rotire liberă în jurul axei
 Rezistent la căldură, autoclavabil
 Curățire la rece cu substanțe
chimice- Etilen – Oxid
Telescop optic- laporoscop Unghi
de vedere laterală- 29- 31 grade
 Diametrul extern- nu mai mic de 9
mm, max 11 mm
 Lungime- minim 30cm
 Transmisie lumină prin fibră optică
înglobată în sistemul optic
 Adaptoare incluse pentru lumină
Storz, Olimpus, Wolf, ACMI
 autoclavabil
 Sterilizare la rece cu Etilen- Oxid
Trocar pentru instrumente 10-11
mm Componente: Canulă cu vîrf
oblic standard, vîrf trocar piramidal,
cu sistem de oprire insuflare,
supapă cu clapetă metaliă
 diametrul 10-11 mm
 lungime:5- 16 cm
 cantitatea- 2 unit.
Trocar pentru instrumente de 5-6
mm Componente: Componente:
Canulă cu vîrf oblic standard, vîrf
trocar piramidal, cu sistem de oprire
insuflare, supapă cu clapetă metaliă
 diametrul 5-6 mm
 lungime:5- 16 cm
 cantitatea- 3 unit.
Trocar pentru instrumente de 12-13
mm Componente: Componente:
Canulă cu vîrf oblic standard, vîrf
trocar piramidal, cu sistem de oprire
insuflare, supapă cu clapetă metaliă
 12-13 mm
 lungime:5- 16 cm
 cantitatea- 2 unit.
Reductor  Tip basculant 10/5- 11/5
mm
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1.00Bucată53.1 Laparoscop - cod 1046 (280300) Reductor 1 unit. Tip basculant 12/5-
13/5 mm
Pensă pentru disecție/apucare,
rotativă Maryland Demontabilă în 3
părți componente pentru curățare
facilă și interschimbare insert,
rapid, prin apăsarea unui singur
buton (nu prin înșurubare)
 Vîrf tip Maryland
 Diametru 5 mm
 Lungime minim 320 mm
 Mîner metalic fără cremalieră
Pensă pentru disecție/apucare,
rotativă 360 grade, mixer
Demontabilă în 3 părți componente
pentru curățare facilă și
interschimbare insert, rapid, prin
apăsarea unui singur buton (nu prin
înșurubare)
 Vîrf unghi drept, 90 grade
 Diametru 5 mm
 Lungime minim 320 mm
 Mîner metalic fără cremalieră
Pensă pentru disecție/apucare
fermă, rotativă 360 grade
Demontabilă în 3 părți componente
pentru curățare facilă și
interschimbare insert, rapid, prin
apăsarea unui singur buton (nu prin
înșurubare)
 Vîrf alungit, bont, rotungit, fălci
striate
 Diametru 5 mm
 Lungime minim 320 mm
 Mîner metalic plastic cu
cremalierăși cu pin HF autostatic
Pensă tip aligatorrotativă 360 grade,
mixer Demontabilă în 3 părți
componente pentru curățare facilă
și interschimbare insert, rapid, prin
apăsarea unui singur buton (nu prin
înșurubare)
 Vîrf unghi drept, 90 grade
 Diametru 5 mm
 Lungime minim 320 mm
 Mîner metalic fără cremalieră
Pensă apucare atraumatică, rotativă
360 grade Demontabilă în 3 părți
componente pentru curățare facilă
și interschimbare insert, rapid, prin
apăsarea unui singur buton (nu prin
înșurubare)
 Vîrf lung rotungit fenestrat serat
atraumatic cu simplă acțiune
 Diametru 5 mm
 Lungime minim 320 mm
 Mîner cu cremalieră cu mufă
conectare la cauter, cu suprafața
mare de contact cu degetele
Insert pensă prehensiune,
atraumatică Vîrf ușor curbat, lung,
fenestrat serat atraumatic
 Diametru 5 mm
 Lungime minim 320 mm
 Cu o singură deschidere
 cantitatea- 2 unit.
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1.00Bucată53.1 Laparoscop - cod 1046 (280300) Pensă apucare atraumatică, rotativă
360 grade Demontabilă în 3 părți
componente pentru curățare facilă
și interschimbare insert, rapid, prin
apăsarea unui singur buton (nu prin
înșurubare)
 Vîrf lung suplu, rotungit fenestrat
serat atraumatic cu simplă acțiune
 Lungime vîrf activ 23-25 mm
 Diametru 5 mm
 Lungime 320-330 mm
 Mîner cu cremalieră cu mufă
conectare la cauter
Pensă extractoare, rotativă 360
grade Demontabilă în 3 părți
componente pentru curățare facilă
și interschimbare insert, rapid, prin
apăsarea unui singur buton (nu prin
înșurubare)
 Vîrf tip Crocodil 2x3 dinți
 Lungime vîrf activ 26-28 mm
 Diametru 5 mm
 Lungime minim 320 mm
 Mîner metalic cu cremalieră
Pensă prehensiune fenestrată
Demontabilă în 3 părți componente
pentru curățare facilă și
interschimbare insert, rapid, prin
apăsarea unui singur buton (nu prin
înșurubare)
 Vîrf cu fălci plate, lungi,
fenestrate, cu dinți mari, dublă
deschidere
 Lungime vîrf activ 24-26 mm
 Diametru 5 mm
 Lungime 320-330 mm
 Mîner metalic cu cremalieră
Insert pensă prehensiune Vîrf cu
fălci plate, lungi, cu dinți fini
dispuși la intervale regulate pe toată
lungimea, dublă deschidere
 Lungime vîrf activ 28-30 mm
 Diametru 5 mm
 Lungime minim 320 mm
Pensă pentru disecție/apucare,
rotativă 360 grade Demontabilă în 3
părți componente pentru curățare
facilă și interschimbare insert,
rapid, prin apăsarea unui singur
buton (nu prin înșurubare)
 Vîrf unghi drept, 90 grade
 Diametru 10 mm
 Lungime 360-380 mm
 Mîner cu cremalieră cu mufă
conectare la cauter, cu suprafața
mare de contact cu degetele
Insert pensă BABCOCK Sistem
modular: teacă, insert, mîner
 Teaca: lungimea minnim 325 mm-
max 335 mm, rotativă, izolată,
diametru 10 mm
 Insert: fălci denturate și fenestrate
 Lungime fălci: minim 47 mm- max
50 mm
 Măner: cu sistem de blocare,
comandă de blocare cu degetul
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1.00Bucată53.1 Laparoscop - cod 1046 (280300) arătător
 Vîrf tip BABCOCK lung, fenestrat
Pensă extractoare, crocodic,
rotativă 360 grade Crocodil
Demontabilă în 3 părți componente
pentru curățare facilă și
interschimbare insert, rapid, prin
apăsarea unui singur buton (nu prin
înșurubare)
 Vîrf tip Crocodil 2x3 dinți
 Lungime vîrf activ 35-37 mm
 Diametru 5 mm
 Lungime 320-330 mm
 Mîner metalic cu cremalieră
Insert pensă pentru recuperare
calculi Vîrf cu cupe mari găurite
 Lungime vîrf activ 22-24 mm
 Diametru 10 mm
 Lungime 360-370 mm
Pensă bipolară laporoscopică Fălci
netede ușor curbate
 Lungime vîrf activ 19-21 mm
 Pentru disecție și apucare
 Diametru 10 mm
 Lungime 43-44 cm
 Rezistența crescută
 Măner metelic cu posibilitatea de
legare la cuțit bipolar, cu suprafața
mare de contact cu degetele
Foarfecă rotativă, 360 grade
(Metzenbaum) Demontabilă în 3
părți componente pentru curățare
facilă și interschimbare insert,
rapid, prin apăsarea unui singur
buton (nu prin înșurubare)
 Lame curbe, lungi, serate
 Lungime activă lame 17-19 mm
 Diametrul 5 mm
 Lungime 43- 44 cm
 Mîner izolat
 Mufă conector HF
Electrod de coagulare și disecție, în
formă de L Diametrul 5 mm
 Lungime 35- 45 cm
 Mufă conector HF
 Cu cablu monopolar de înaltă
frecvență
Electrod de coagulare și disecție în
formă de spatulă Diametrul 5 mm
 Lungime 43- 44 cm
 Mufă conector HF
 Cu cablu monopolar de înaltă
frecvență
Electrod de coagulare și disecție în
formă de bilă Diametrul 5 mm
 Lungime 43- 44 cm
 Mufă conector HF
 Cu cablu monopolar de înaltă
frecvență
Depărtător metalic în evandai
Diametrul 10 mm
 Lungime 36 cm
Pungi extractoare 800 ml Săculeți
extractori cu fir metalic de
închidere
 Pentru trocar cu canal de lucru de
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1.00Bucată53.1 Laparoscop - cod 1046 (280300) 10 mm
 Diametru deschidere 10 cm
 Volum 800 ml
 cantitatea- 50 unit.
Port- ac laporoscopic Mîner
autostatic curb tip pistol
 Fălci tratate special pentru
stabilirea acului, curbe la stînga
 Cu inserție de tungsten carbid
 Diametrul 5 mm
 Lungime 43 cm
Aplicator clipuri titan medii-mari,
rotativ 360 grade Demontabilă în 3
părți componente pentru curățare
facilă
 Diametrul 10 mm
 Lungime 36 cm
 Prevăzut cu port de lavaj
 Mîner cu siguranță
Clipuri titan medii-mari SLS și ML
Tub cu ac pentru puncții Lungimea
minim 33 cm
 Diametrul 10 mm
Canulă metalică irigare/aspirație
Canulă metalică care se atașează la
mîner
 Diametrul exterior 5 mm
 Lungime 43- 44 cm
 Canula cu perforații laterale la
capăt
Monitor Diagonala minim 24 ”
 Afișare cu matrice activă TFT
 Rezoluție 1024x1280
 Unghi de verere minim 85 grade
orizontal și vertical
 Semnale de intrare, cu tipurile de
conexiune RGB, Y/C (S-video),
BNC
Troliu pentru echipament Utilizare
în sala de operație
 Roți antistatice și blocabile
 Suport pentru balon
 Suport pentru monitor
Insuflator electronic Debit de
insuflare- 20-35 l
 Evacuare automată a fumului
 Circuit de evacuare fum separat
față de cel de insuflare
 Afișarea parametrilor presetați
(debit, presiune, gaz consumat)
 Reglare debit de insuflare
 Domeniu debit de insuflare de la
0,5 pînă la 35 l/min.
 Reglare continuă
 Tub de insuflare reutilizabil din
cauciuc siliconic
 Alarmă la lipsa gazului de insuflare
 Taste de comandă cu protecție la
umezeală
 Furtun de conectare la butelia de
înaltă presiune
 Butelie de CO2 capacitate minimă
de 17 l
 Să permită alimentarea cu gaz atît
de la tub de înaltă presiune direct,
fără reglator, cît și de la sistemul

33100000-1



pag. 94

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată53.1 Laparoscop - cod 1046 (280300) central de gaz al spitalului, de joasă
presiune
Pompă de spălare automată Sisteme
separate de spălare, aspirație
 Automată, fără butoane de control
a spălării-aspirației, reglajul să se
facă prin butoanele de pe tija de
spălare-aspirație
 Aspirația prin pompă cu piston fără
role
 Debite reglabile continuu în funcție
de apăsarea pe levierile de comandă
de pe tija de spălare-aspirație
 Debit de spălare minim 1,8 l/min
 Presiune de spălare min. 400 mm
Hg
 Debit de aspirație min. 1,8 l/min.
 Vacuum cu cel puțin 60 kPa
 Set de tubulatură reutilizabilă,
autoclavabilă
 Vas de aspirație inclus, capacitate
minimă de 1,5 l/min. Reutilizabil
 Să poată folosi pentru irigare pungi
cu ser steril
Mîner canulă irigare Pentru canulă
diametru diferit
 Mîner cu sistem de optire flux de
lichide
 Control monocomandă a
irigării/aspirației
 Autoclavabil
Electrocuagulator Panou frontal cu
protecție la umezeală
 Ecran pentru afișarea valorilor
parametrilor
 Y/C (S-Video)
 BNC
 RGB
 Memorie a minim 3 combinații de
valori pentru parametrii de lucru
 4 moduri de tăiere: Tăiere simplă,
de energie înaltă, combinată cu
coagulare A și B
 3 moduri de coagulare: Normal,
Soft, Spray
 Putere de ieșire bipolară
 Tăiere în mediu salin, coagulare în
mediu salin
 Vaporizare cu plasmă în mediu
salin
 Pedală dublă de comandă dublă
pentru mediu umed
 Electrod neutru reutilizabil din
cauciuc siliconic
 Cablu pentru electrod neutru,
lungime minim 5 m
Cablu monopolar Lungimea de
minim 3 m
Container pentru sterilizarea
instrumentelor Prevăzut cu o tavă
metalică cu capac și suporturi de
prindere din silicon
 Conține coș de sîrmă
 Dimensiuni exterioare
 Pentru sterilizare și depozitarea
instrumentelor laporoscopice
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1.00Bucată53.1 Laparoscop - cod 1046 (280300)  Pentru minim minim 12
instrumente
 Pentru instrumente cu diametrul
între 2,5-10 mm
Sistem depozitare și sterilizare
instrumentar laporoscopic Compus
din:
 Coș special pentru depozitarea
instrumentelor
 Corp container sterilizare
 Capac container sterilizare cu
sistem de filtrare
 Realizat din aluminiu aliat pentru o
rapidă încălzire/răcire și uscare
facială în timpul sterilizării
 Conține dispozitive din silicon
pentru prinderea instrumentarului
 Să conțină integrat sistem de 2
filtre de PTFE
(polytetrafluprethylene)
 Ce permit realizarea a 1000 cicluri
de sterilizare
Alimentarea 220 V, 50 Hz
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
Conditii: Achitarea in transe egale,
in termen de 36 luni, de la data
punerii in functiune a utilajului
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1.00Bucată53.1 Laparoscop - cod 1046 (280300) medical, cu termen de garantie a
utilajului in aceleasi conditii 36
luni.

33100000-1

54 Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici
de baza  - cod 1047 (260220)

3.00Bucată54.1 Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici de
baza  - cod 1047 (260220)

Electrocardiograf cu 6 canale,
caracteristici de baza
Cod 1047 (260220)
Descriere Electrocardiograf cu 6
canale, care înregistrează, printează
şi/sau interpreteaază ECG de la o
singură sau mai multe derivații
simultan.
Parametrul  Specificația
Tip pacient  adult, pediatric
Numărul de canale de procesare  6
Configurația Portabil da
Derivațiile Tip înregistrare auto și
manual
 Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv
 Semnal de calibrare 1 mV, ± 3%
Gama de frecvență De diagnostic
0.05-150 Hz
 Filtru muscular 25, 35Hz
 Filtru  frecvență joasă 0.05, 0.16,
0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz
 Filtru  frecvență înaltă 20, 40, 100,
150Hz
 Filtru de rețea 50 Hz
Impendanța de intrare  ≥ 10 M Ohm
Gama de rejecție a modului comun
la 50 Hz  > 100 dB
Convertor analog-digital  ≥ 12 bit
Scurgeri spre pacient prin electrozi
≤10 μA
Detector de pacemaker  da
Indicator deconectare electrod
acustic sau vizual  da
Imprimantă Termică încorporată
 Mărimea hîrtiei ≥ 80 mm
 Să se indice numele derivației
printate da
 Viteza de înscriere  5, 10, 12.5, 25,
50 mm/s
 Densitatea imprimarii 8 dpi/mm
(rezoluție verticală) și 40 dpi/mm
(rezoluție orizontală) la viteza de 25
mm/s
 Acuratețea ± 5% (axa x), ± 5%
(axa y)
 Derivațiile înscrise minim 12
 Numărul de derivații înscrise
simultan 3, 6
 Hîrtia termică să fie compatibilă și
de la alți producători de hîrtie cu
dispozitivul ECG da
Display Grafic, LCD TFT da
 "Monitorizarea pe display:
data, ora, sensibilitatea, viteza de
înscriere, filtru, derivațiile" da
 Marime ecran  ≥ 5 inch
 Rezoluția ≥ 640x480 pix
 Numărul de derivații afișate
simultan 12
Posibilitatea introducerii rapide a
datelor pacientului  Nume, ID,
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3.00Bucată54.1 Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici de
baza  - cod 1047 (260220)

vîrsta, sex, greutate, înălțimea
Ajustarea automată a izoliniei  da
Identificarea aritmiei  da
 Ritmului cardiac Diapazon 30 -
300 BPM
 Acuratețea ± 1 BPM
Interpretarea Sistem de interpretare
a datelor ECG da
 Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS,
T, HR;
 Timpul interpretării minim 10 s
Alimentarea  220 V, 50 Hz
Baterie internă reîncărcabilă da
Timp operare autonomă  ≥ 2 h
Protecție defibrilator  da
Indicatori vizuali contact slab sau
lipsă de contact da
 status sistem da
 deconectare alimentare rețea da
 baterie descărcată da
Accesorii
Cablu pacient cu set de electrozi
pectorali de tip pară (6  buc.) și
membranari de tip clește (4 buc.)  2
set.
Hîrtie termică   30 buc.
Gel de contact  1 litru
Stand pe rotile stand pe rotile da,
(indicati modelul)
 ≥ 4 roți da
 ≥ 2 roți cu frînă da
 mîner pentru transportarea
standului da
 coș pentru accesorii da
 braț suport pentru electrozi ECG da
 suport pentru gel de contact da
 ajustarea pe înalține optional
 sistem de fixare dispozitivului de
suport da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
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3.00Bucată54.1 Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici de
baza  - cod 1047 (260220)

de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
Conditii: Achitarea in transe egale,
in termen de 36 luni, de la data
punerii in functiune a utilajului
medical, cu termen de garantie a
utilajului in aceleasi conditii 36
luni.

33100000-1

55 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor
vitale (caracteristici de baza cu accesorii
Adult)  - cod 1048  (260320)

5.00Bucată55.1 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale
(caracteristici de baza cu accesorii Adult)  -
cod 1048  (260320)

Monitor pentru monitorizarea
funcțiilor vitale (caracteristici de
baza cu accesorii Adult)
Cod 1048  (260320)
Descriere Sistem pentru
monitorizarea și afișarea funcțiilor
vitale ale pacientului cu
caracterisitici de bază.
Parametrul  Specificația
Tip pacient Adult, pediatric da
Display, tip Diagonala ≥ 12 inch
 LCD TFT sau LED da
 "Numărul de curbe afișate
concomitent" între  3 și 12 minim
 Parametri afișați Semnal ECG
  Pulsul
  SpO2
  Fotopletismograma
  Presiunea sanguină neinvaziv
  Temperatura
Analiza automată a undei ST
Trendingul ST da
 Media în analiza segmetului ST da
Modul ECG "Culegerea semnalului
ECG prin
cablu 3 electrozi" da
 I, II, III da
 Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV
 Gama de rejecție a modului comun
la 50 Hz ≥ 100 dB
 Rata cardiacă 15 - 300 bpm
 Detectarea aritmiei da
 Detectarea pacemaker da
 Monitorizarea respiratiei Adult 0 -
120 rpm
 "Protecție în portiva șocurilor de
defibrilare" da
Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100%
 Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 %
 Monitorizarea rata pulsului 30 -
300 bpm
 Monitorizarea pletismogramei da
 "Sa se indice tehnologia modulului
și senzorului de SpO2 utilizat"
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5.00Bucată55.1 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale
(caracteristici de baza cu accesorii Adult)  -
cod 1048  (260320)

(exemplu: masimo, nellcor, etc)
Modul NIBP Diapazonul Adult 10 -
270 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 la
regimului de pacient adult" 300
mmHg
Modul Temperatura Diapazonul 0 -
50.0 °C
 Rezoluția 0.1 °C
 Număr de senzori 1 unit.
Protocoale de lucru preprogamate
da
Protocoale de lucru setate de
utilizator  da
Memorie internă  da
Trendingul evenimentelor  da
Arhivarea datelor  da
Imprimantă Încorporată da
Forme de raportare Viteza de
înscriere 25, 50 mm/s
 Înscriere continuă da
 Preprogramate da
 Personalizate da
Alimentarea rețea electrică 220 V,
50 Hz da
 Baterie internă da
 Timp de lucru autonom a bateriei
minim 2 h
Interfata de conectare la monitorul
central Ethernet / wireless / RS-232
/ etc. da
Alarma Vizuala, sonora
 Manjetă deconectată da
 Manjetă defect da
 Senzor SpO2 deconectat da
 Senzor SpO2 defect da
 Alarmă concentrația SpO2
scăzuta/mărită da
 Nivelul baterie scăzut da
 Alarme rata cardiacă
scăzuta/mărită da
 Lipsă sursă externă de alimentare
da
 Buton de dezactivare/anulare
alarmei sonore da
 Ajustarea nivelului de alarmă da
Accesorii
Cablu ECG cu 3 electrozi 2 buc.
Electrozi ECG adult, unică utilizare
300 buc.
Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip
cleste 2 buc.
Senzor Temperatură adult,
reutilizabil 1 buc.
Manjete NIBP "adult mediu, adult,
adult mare
reutilizabile (1set/3buc)" 2 set.
Hîrtie termică  10 buc.
"Suport pe rotile
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5.00Bucată55.1 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale
(caracteristici de baza cu accesorii Adult)  -
cod 1048  (260320)

(să se indice modelul suportului)"
min. 4 rotile da
 min. 2 rotile cu frînă da
 coș pentru accesorii da
 mîner pentru transportare da
 "sistem de fixare a dispozitivului
de suport" da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
Conditii: Achitarea in transe egale,
in termen de 36 luni, de la data
punerii in functiune a utilajului
medical, cu termen de garantie a
utilajului in aceleasi conditii 36
luni.

33100000-1

56 Mașină de anestezie (caracteristici
avansate) - cod 1049  (110110)

4.00Bucată56.1 Mașină de anestezie (caracteristici avansate) -
cod 1049  (110110)

Mașină de anestezie (caracteristici
avansate)
Cod 1049  (110110)
Descriere Mașina de anestezie este
destinată să livreze, să monitorizeze
gazele anestezice și să asigure
respirația artificială a pacientului în
timpul actului chirurgical
Parametru   Specificaţia
Prize de gaz   O2, NO2, Aer
Suport butelie de gaz   O2, NO2,
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4.00Bucată56.1 Mașină de anestezie (caracteristici avansate) -
cod 1049  (110110)

aer
Vaporizatoare, agenți tip
vaporizator acceptate Izofluran da
  Sevofluran da
  Halothan da
 număr de vaporizatoare instalate la
dipozitiv ≥ 2 unități da
  Izofluran da
  Sevofluran da
 interlock  da
 sistem de absorbție  da
Mecanism de siguranță O2
acustică, vizuală, cu blocarea
automată a NO2
Mecanism de siguranță de amestec
hipoxic   da
Ventilator automat tip pacient
Adult, pediatric, neonatal
 moduri de ventilație
Manual/spontans, VCV, PCV,
SIMVsau suport presiune
 volumul Tidal  da
 gama, cc  20-1,500
 volumul minut  da
 gama, L / min  >20
 frecvență, bpm  5 to 60
 fluxul inspirator, L / min  ≥3-40
 raportul I:E  minim 1:3 la 3:1
 pauză de inspirație  da
 limita de presiune , cm H2O
Ajustabilă, <70
 PEEP , cm H2O  0-20
 Sistem de autodiagnostic   testare
la scurgeri, testarea circuitelor
respiratorii, complianța, alimentarea
cu gaz, verificarea tuturor
sistemelor
Sistem de baleiaj   activ sau pasiv
Sistem de management al datelor
anestezice   da
Monitorizarea Presiunea de aer
Alarmă de înaltă presiune da
  Alarma presiune subatmosferică
da
  Continuarea alarma presiune da
  Presiune scăzută / apnee da
  Alte alarme de presiune da
 Volumul expirator / flux  da
  Alarmă apnea da
 Concentrația de O2  da
  Timp de răspuns , sec <30
 Concentrația de   CO2 alarmă
apnee da (dacă monitorul CO2 este
integral)
 N2O  da
 Monitorizare agent Tipul de agenți
Halothan, isofluran, sevofluran
  Auto ID da
  Alarmă concentrare agent da
 ECG ritmului cardiac da (dacă
monitorul ECG este integral)
  segment ST da (dacă monitorul
ECG este integral)
 Tensiune sanguină neinvazivă  da
 Tensiune sanguină invazivă  da
 Temperatura  da
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4.00Bucată56.1 Mașină de anestezie (caracteristici avansate) -
cod 1049  (110110)

 Pulsoximetria  da
Afișor Numărul de afișoare  2
 Integrat  da
 Interfață cu altele  da
Alarme prioritare   3
Tensiune de alimentare   220 V, 50
Hz
Baterie internă   da
Presiune de alimentare cu gaz   3-6
bar
Accesorii
Circuit de ventilare Adult,
reutilizabil  ≥ 2 set.
 Pediatric, reutilizabil  ≥ 2 set.
Plămîn de test Adult, reutilizabil  ≥
1 buc.
 Pediatric, reutilizabil  ≥ 2 buc.
Senzor de debit Adult, reutilizabil
≥ 5 buc.
 Pediatric, reutilizabil  ≥ 5 buc.
Filtru antibacterial Adult, unică
utilizare  ≥ 100 buc.
 Pediatric, unică utilizare  ≥ 100
buc.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
Conditii: Achitarea in transe egale,
in termen de 36 luni, de la data
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4.00Bucată56.1 Mașină de anestezie (caracteristici avansate) -
cod 1049  (110110)

punerii in functiune a utilajului
medical, cu termen de garantie a
utilajului in aceleasi conditii 36
luni.

33100000-1

57 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) cu accesorii
specializate - cod 1050

2.00Bucată57.1 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) cu accesorii specializate
- cod 1050

Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) cu accesorii
specializate
Cod 1050
Parametrul Specificația
Descriere dispozitiv destinat pentru
tăierea și coagularea țesuturilor
biologice în procesul actului
chirurgical care utilizează curenți
electrici de frecvență înaltă
Frecvența   cuprinsă înre 300 KHz
şi 1 MHz
Canale de ieșire  Monopolar  izolat
 Comutator de mînă  da
 Comutator de picior  tip pedală
 Bipolar  da
Moduri de lucru  Monopolar  Tăiere
Putere maximă- 300 W
   Tensiune maximă- 2000V
  Coagulare  Putere maximă- 120 W
   Tensiune maximă- 4000V
 Bipolar  Tăiere  Putere maximă- 80
W
   Tensiune maximă- 480V
  Coagulare  Putere maximă- 50 W
   Tensiune maximă- 300V
Funcţie de autotestare   da
Canal de ieșire independentă   da
Indicatoare    acustic
   vizual
Control volum sunet   da
Set standart de accesorii pentru
aplicatii Ginecologice  1 set
 Chirurgicale  1 set
 endochirurgicale  1 set
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
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2.00Bucată57.1 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) cu accesorii specializate
- cod 1050

confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
Conditii: Achitarea in transe egale,
in termen de 36 luni, de la data
punerii in functiune a utilajului
medical, cu termen de garantie a
utilajului in aceleasi conditii 36
luni.

33100000-1

58 Defibrilator extern, automat, manual
(caracteristici avansate) - cod 1051
(130410)

3.00Bucată58.1 Defibrilator extern, automat, manual
(caracteristici avansate) - cod 1051   (130410)

Defibrilator extern, automat,
manual (caracteristici avansate)
Cod 1051   (130410)
Descriere Defibrilator extern,
automat, manual destinat utilizării
personalului specializat cu
caracteristici avansate
Parametrul   Specificația
Defibrilator  Selectarea energiei
Internă  5 -50 J
  Externă "adult 50-360 bifazic;
2-20 pediatric/nou-născut"
 Controlul padelelor Încărcare da
  descărcare da
  descărcarea energiei da
 Forma de undă la ieșire  bifazică
 Sincronizator  da
Regim de operare Manual  da
 Automat AED  da
Display Mărimea display  ≥ 6 inch
  TFT LCD color, LED  da
 Rezoluția  640 x 480 pix.
 Afișarea derivațiilor bipolare  I, II,
III
 Captarea semnalului ECG prin
intermediul padelelor  da
 Afișarea ritmului cardiac  da
 Alerme ale ritmului cardiac  da
 Diapazon  30 - 300 BPM
 Acuratețea  ± 1 BPM
 Frecvența de lucru   0.05-100 Hz
Modul ECG Captarea semnalului
ECG prin fir cu 5 electrozi  da
 Diapazon  30 - 300 BPM
 Acuratețea  ± 1 BPM
 Depistare pacemaker  da
 Protecție în potriva șocurilor de
defibrilare  ≥ 400 J
 Mesaje de alarmă  HR, Asistola,
VF, VT
Pacemaker Pacemaker  da
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3.00Bucată58.1 Defibrilator extern, automat, manual
(caracteristici avansate) - cod 1051   (130410)

 Modul de stimulare cu rată fixă  da
 Modul de stimulare  deamand  da
 Rata de stimulare  30-200 bpm, ±
1bpm
 Curentul de ieșire  0 - 200 mA
 Lățimea pulsului  5 - 40 msec.
 Rezoluția, curent de ieșire  1 mA
 Durată puls  >20 ms
Imprimantă pentru ECG Viteza
hîrtiei  25, 50 mm/sec
 Imprimantă termică încorporată  da
 Printare   auto sau manuală
 Adnotări ora da
  data da
  derivația da
  ritmul cardiac da
  modul de operare da
  forma undei descărcate da
 Funcția sumară  da
Memorie Memorie internă sau
Posibilitatea de instalarea a cartelei
de memorie  da
 Informația stocată  ECG, șoc,
vocele din anturaj
 Capacitatatea de stocare  ≥ 3 ore
"Soft specializat
pentru PC" Dacă este necesar de
soft pentru interpretarea
inregistrărilor ECG, șoc, audio.
Atunci să fie inclus softul și cablul
pentru conexiune cu PC  da
Modul SpO2 Modul SpO2  da
 Rata SpO2  1 - 100%
 Precizia  70 - 100%, ± 2%
 Rata pulsului  30-300 bpm
 Mesaje de alarmă  da
Modul NIBP Modul NIBP  da
 Regim de măsurare paciente adult,
pediatric, nou-născut  da
 Acurateția NIBP  ± 3 mmHg
 Limita maximă a tensiunei arteriale
300 mmHg
 Regim automat de măsurare  1, 5,
10, 15, 30, 60, 120 min.
 Mesaje de alarmă  da
Alimentarea Rețea electrică 220 V,
50 Hz  da
 Baterie internă reîncărcabilă  da
 timp de lucru baterie  2 ore ECG
continuu sau 100 descărcări
Greutatea    <9 kg
Accesorii
Padele Adult, reutilizabile  1 set.
 "Pediatrice, reutilizabile (padele
sau adaptoare
pediatrice)"  1 set.
Electrozi AED de unică utilizare
Adult, unică utilizare, cu termenul
de  valabilitate 2 ani la momentul
livrării  3 buc.
 Pediatrice, unică utilizare, cu
termenul de  valabilitate 2 ani la
momentul livrării  3 buc.
Electrozi pacemaker Adult, unică
utilizare, cu termenul de
valabilitate 2 ani la momentul
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3.00Bucată58.1 Defibrilator extern, automat, manual
(caracteristici avansate) - cod 1051   (130410)

livrării   5 buc.
 Pediatrice, unică utilizare, cu
termenul de  valabilitate 2 ani la
momentul livrării   5 buc.
Cablu ECG reutilizabil  3 fire  1
buc.
Electrozi ECG Adult, unică
utilizare, cu termenul de
valabilitate 2 ani la momentul
livrării  100 buc.
 Pediatrice, unică utilizare, cu
termenul de  valabilitate 2 ani la
momentul livrării  100 buc.
Senzor SpO2 Adult, reutilizabil  1
buc.
 Pediatric, reutilizabil  1 buc.
Manjete NIBP Adult, reutilizabil   2
buc.
 Pediatric, reutilizabil   2 buc.
Hîrtie termică   10 buc.
Gel de contat   1 L.
Stand pe rotile stand pe rotile  da,
(indicati modelul)
 ≥ 4 roți  da
 ≥ 2 roți cu frînă  da
 mîner pentru transportarea
standului  da
 coș pentru accesorii  da
 suport pentru gel de contact  da
 sistem de fixare dispozitivului de
suport  da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
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3.00Bucată58.1 Defibrilator extern, automat, manual
(caracteristici avansate) - cod 1051   (130410)

e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
Conditii: Achitarea in transe egale,
in termen de 36 luni, de la data
punerii in functiune a utilajului
medical, cu termen de garantie a
utilajului in aceleasi conditii 36
luni.

33100000-1

59 Ventilator pulmonar adult, pediatric
(caracteristici avansate) - cod 1052
(110320)

3.00Bucată59.1 Ventilator pulmonar adult, pediatric
(caracteristici avansate) - cod 1052  (110320)

Ventilator pulmonar adult, pediatric
(caracteristici avansate)
Cod 1052  (110320)
Descriere Ventilatoarele mecanice
oferă suport ventilator temporar sau
permanent pentru pacienţii care nu
pot respira pe cont propriu sau care
au nevoie de asistenţă, menţinînd o
ventilare adecvată.
Parametrul    Specificația
Tip Mobil, pe suport cu rotile  da
Tip pacient adult, pediatric  da
Gama de control/setări Volum total
20-2,000 mL
 Flux inspir  3-180 L/min
 Presiune inspir  0-80 cm H2O
 Rata respiratorie  0-120 rpm
 Timp inspir  0-3 s
 Timp expir  1 la 8 s
 Rata I:E  1:4 to 4:1
 Pauză la inspir  0-3 sec
 Pauză la expir  0-3 sec
 FiO2, %  21-100
 Buton pentru respirație manuală
da
 PEEP/CPAP  0-45 cm H2O
 Suport presiune  0-45 cm H2O
 Inhalator  da
 Mecanism triger  Presiune, flux
 Bias/base flow range, L/min  0 la
20 L/min
 Ajustarea presiunii pantă/rampă  da
 Funcția suspin
 Buton 100 % O2  da
 Timpul maxim activ al butonului
100 % O2  2 min
 Blocarea panoului de control  da
Moduri de operare Modul A/C A/C
Volum respirator da
  A/C presiune respiratorie da
 Modul SIMV SIMV volum
respirator da
  SIMV presiune respiratorie da
 Modul SIPAP/Spontan SIPAP
suport presiune da
 Modul Apnea-backup  da
 Moduri combinate  da
 Ventilație neinvazivă  da
 Modul Bilevel/APRV  da
Parametri monitorizați/afișați
Presiunea inspiratorie maximă  da
 Presiunea medie în căile
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3.00Bucată59.1 Ventilator pulmonar adult, pediatric
(caracteristici avansate) - cod 1052  (110320)

respiratorii  da
 Presiunea PEEP  da
 Volumul total  da
 Monitorizarea FiO2  da
 Rata respiratorie   da
 Timp inspir   da
 Timp expir  da
 Rata I:E  da
 Volumul minutar spontan  da
Alarme pacient FiO2 mare/mic  da
 Volum minutar mare/mic  da
 Presiune inspir mare/mică  da
 PIP mare  da
 PEEP mare  da
 Lipsă PEEP  da
 Apnea  da
 Presiune/ocluzie continuă ridicată
da
 Inversare IE  da
 Circuit respirator deconectat  da
Alarme echipament Lipsă
alimentare gaz  da
 Lipsă alimentare electrică  da
 Baterie descărcată  da
 Eroare de sistem  Sensor
decalibrat, scurgere prin valve
 Autodiagnostic  da
Interfața Interfața cu dispozitivele
exterioare  da
 Porturi pentru ieșirea datelor  da
 Port pentru alarmă la distanță  da
 Ieșire analogică  da
 Raportarea alarmelor și starea
pacientului afișare pe display da
  Transmiterea rapoartelor la
imprimată da
  Posibilitatea conectării în rețea
centralizată da
Display LCD TFT  da
 Mărimea  ≥ 10 inch
 Touchscreen  da
Compresor de aer Integrat în
dispozitivului, tip turbină  da
Alimentare Pneumatică Compresor
intern da
  Gazele comprimate aer, O2
  Presiunea în rețea 3-6 atm
 Electrică Rețea electrică 220 V, 50
Hz da
  Baterie internă reîncărcabilă da
  Timp operare baterie  ≥ 1 h
Accesorii
Circuite respiratorii pediatrice tip
reutilizabil ≥ 2 set.
 adult tip reutilizabil ≥ 2 set.
Mască respiratorie pediatrice tip
reutilizabil ≥ 1 set.
 adult tip reutilizabil ≥ 1 set.
Umidificator  Umidificator cu
mentinerea temperaturi si
umidificarea aerului în regim
automa, Compatibil cu ventilatorul
da
 Două regimuri de funcționare,
mască respiratorie, sondă
endotrahială  da
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(caracteristici avansate) - cod 1052  (110320)

Cameră de umidificare pediatrice
tip reutilizabil ≥ 1 buc.
Filtre antibacteriale pediatrice unică
utilizare ≥ 100 buc.
 adult unică utilizare ≥ 100 buc.
Senzor de debit pediatrice tip
reutilizabil ≥ 2 buc.
 adult tip reutilizabil ≥ 2 buc.
Plamăn de test pediatrice tip
reutilizabil ≥ 1 buc.
 adult tip reutilizabil ≥ 1 buc.
Suport pe rotile Min. 4 rotile  da
 Min. 2 roți cu frînă  da
 Braț articulat pentru fixarea
furtunelor respiratorii  da
 Suport pentru fixarea/atașarea
cablurilor electrice, furtunul aer,
oxigen pentru transportare,
depozitare  da
 Mîner pentru transportare  da
 Coș pentru accesorii  da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
Conditii: Achitarea in transe egale,
in termen de 36 luni, de la data
punerii in functiune a utilajului
medical, cu termen de garantie a
utilajului in aceleasi conditii 36
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luni.33100000-1

60 Artroscop - cod 1053
1.00Bucată60.1 Artroscop - cod 1053 Artroscop

COD 1053
Descriere Set pentru artroscopie
pentru vizualizare și intervenții.
Accesorii (sursă de lumină,
insuflatori, instrumente
chirurgicale, trocar). Sistemul oferit
trebuie să fie integru și total
funcțional fără a fi necesar de a
procura ceva suplimentar. Troliul
inclus
Parametrul Specificația
Video procesor cu cap  cameră
Semnale video de ieșire: priză tip
VBS-1 sau analogic
 Reglaj automat al culorilor
 Reglaj automat al intensității
luminoase
 Reglaj automat al sensibilității la
iluminare scăzută
 Cap cameră 3 CCD cu chip
 Posibilitate de ZOOM
 Cuplare automată pe telescop
 Adapter video integrat în capul
camerei
 Total imersibil în substanțe de
dezinfectare
 Adaptor video autoclavabil
 Filtru moire inclus

Sursa de lumină Sursa de lumină tip
LED
 timp de lucru a lămpii- minim
30000 ore
 lampă integrata de rezervă
 reglarea intensității luminii- regim
automat
 reglarea intensității luminii- regim
manual
Cablu fibră optică Diametru- 4-5
mm
 Lungime- 250- 300 cm
 Cu rotire liberă în jurul axei
 Rezistent la căldură, autoclavabil
 Curățire la rece cu substanțe
chimice- Etilen – Oxid
Telescop optic- laporoscop Unghi
de vedere laterală- 29- 31 grade
 Diametrul extern- nu mai mic de 9
mm, max 11 mm
 Lungime- minim 30cm
 Transmisie lumină prin fibră optică
înglobată în sistemul optic
 Adaptoare incluse pentru lumină
Storz, Olimpus, Wolf, ACMI
 autoclavabil
 Sterilizare la rece cu Etilen- Oxid
Monitor Diagonala minim 21 ”
 Afișare cu matrice activă TFT
 Rezoluție 1024x1280
(Recomandare, Rezoluție
≥1024x1280 )
 Unghi de verere minim 85 grade
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1.00Bucată60.1 Artroscop - cod 1053 orizontal și vertical
 Semnale de intrare, cu tipurile de
conexiune RGB, Y/C (S-video),
BNC sau analogice

 Brat cu reglare in 3 planuri cu
fixare cu troliul
Troliu pentru echipament Utilizare
în sala de operație
 Roți antistatice cu frina de parcare
 Suport pentru balon
 Suport pentru monitor
Pompă irigare/aspirare Sisteme
separate de spălare, aspirație
 Automată, fără butoane de control
a spălării-aspirației, reglajul să se
facă prin butoanele de pe tija de
spălare-aspirație
 Aspirația prin pompă cu piston fără
role
 Debite reglabile continuu în funcție
de apăsarea pe levierile de comandă
de pe tija de spălare-aspirație
 Debit de spălare minim 1,8 l/min
 Presiune de spălare min. 400 mm
Hg
 Debit de aspirație min. 1,8 l/min.
 Vacuum cu cel puțin 60 kPa
 Set de tubulatură reutilizabilă,
autoclavabilă
 Vas de aspirație inclus, capacitate
minimă de 1,5 l/min. Reutilizabil
 Să poată folosi pentru irigare pungi
cu ser steril
Evacuator fum Alimentare electrică
220 V, 50 Hz
Electrocuagulator Panou frontal cu
protecție la umezeală
 Ecran pentru afișarea valorilor
parametrilor

 Memorie a minim 3 combinații de
valori pentru parametrii de lucru
 4 moduri de tăiere: Tăiere simplă,
de energie înaltă, combinată cu
coagulare A și B
 3 moduri de coagulare: Normal,
Soft, Spray
 Putere de ieșire bipolară
 Tăiere în mediu salin, coagulare în
mediu salin
 Vaporizare cu plasmă în mediu
salin
 Pedală dublă de comandă dublă
pentru mediu umed
 Electrod neutru reutilizabil din
cauciuc siliconic
 Cablu pentru electrod neutru,
lungime minim 5 m
Cablu monopolar Lungimea de
minim 3 m
Shaver
 Piesa de mînă de tăiere cu setul
standard de accesorii inclus
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1.00Bucată60.1 Artroscop - cod 1053  Piesa de mînă de irigare cu setul
standard de accesorii inclus
 Tensiunea de alimentare 220 V, 50
Hz
 Pedală dublă de comandă dublă
pentru mediu umed
Container pentru sterilizarea
instrumentelor Prevăzut cu o tavă
metalică cu capac și suporturi de
prindere din silicon
 Conține coș de sîrmă

 Pentru sterilizare și depozitarea
instrumentelor laporoscopice
 Pentru minim minim 12
instrumente
 Pentru instrumente cu diametrul
între 2,5-10 mm
Sistem depozitare și sterilizare
instrumentar artroscopic Compus
din:
 Coș special pentru depozitarea
instrumentelor
 Corp container sterilizare
 Capac container sterilizare cu
sistem de filtrare
 Realizat din aluminiu aliat pentru o
rapidă încălzire/răcire și uscare
facială în timpul sterilizării
 Conține dispozitive din silicon
pentru prinderea instrumentarului
 Să conțină integrat sistem de 2
filtre de PTFE
(polytetrafluprethylene)
 Ce permit realizarea a 1000 cicluri
de sterilizare
Set de instrumente artroscopice
pentru genunchi În cazul în care s-a
omis un careva instrument fără de
care nu este posibil lucru, se va
completa de ofertant pentru
funcționarea dispozitivului fără
achiziții suplimentare
Telescop unghi de 30 grade
 diametrul 4-4,5 mm
 lungimea 180-185 mm
 Fibră optică încorporată
 lentila din material rezistent la
defecte mecanice
Teaca telescopică cu mecanism de
cuplare rapidă, diametrul 5.6-6 mm,
lungime de lucru 130-140 mm,
două butoane, rotative pentru
utilizare cu telescoape de 0 °, 30 °,
70 ° și obturatoare
Obturator  da
Proba gradată lungimea cârligului
5,5- 6 mm, diametru 1,5-2 mm,
lungimea de lucru 130-140 mm
Punch, cu tăiere transversală cu
lățimea de tăiere 3,4 mm, (±5%),
fălcile curbate, 15 grade în sus,
diametrul cămășii 3,5 mm(±5%),
drept, mâner cu conector de
curățare, lungime de lucru 120
mm(±5%)
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1.00Bucată60.1 Artroscop - cod 1053 Forceps de prindere tip Aligator
fălci drepte, diametrul mantalei 3,5
mm (±5%), drept, mâner cu
conector de curățare, lungime de
lucru 120 mm (±5%)

Upbiter, cu tăiere transversală cu
lățimea de tăiere 3.4 mm (±5%),
maxilarul curbat, 15 grade în sus,
diametrul cămășii 3.5 mm(±5%),
curbat 15 grade spre stânga și 10
grade curbat în sus, mâner cu
conector de curățare, lungime de
lucru 120 mm(±5%)
Instrumentar pentru reconstructia
ligamentelor
Atașament ghid femural pentru
reconstrucția ACL printr-un port
medial, cu 7 mm offset pentru
utilizare cu mâner
Atașament ghid femural pentru
reconstrucția ACL printr-un port
medial, cu 8 mm offset pentru
utilizare cu mâner
Atașament ghid femural pentru
reconstrucția ACL printr-un port
medial, cu 9 mm offset pentru
utilizare cu mâner
Atașament ghid femural pentru
reconstrucția ACL printr-un port
medial, cu 10 mm offset pentru
utilizare cu mâner
Mînerul cu fixator Pentru fiecare
instrument în parte
Tendon Stripper gradat diametru 7
mm(±5%), lungime 300 mm(±5%)
Open Stripper Tendon gradat
diametru 7,5 mm(±5%), lungime
300 mm(±5%)
Cârlig de prindere da
Dilatator diametrul 8 mm(±5%),
lungimea 180mm (±5%)

Ghidul tibial pentru reconstrucția
ACL
Tester Grosime Tendon   pentru
determinarea grosimii tendonului
dimensiune 7 - 12 mm la intervale
de 0,5 mm
Instrumente pentru pregătirea
tunelurilor În cazul în care s-a omis
un careva instrument fără de care
nu este posibil lucru, se va
completa de ofertant pentru
funcționarea dispozitivului fără
achiziții suplimentare
Dilatator pentru lame canulat,
diametru 6 mm(±5%), lungime de
lucru 145 mm(±5%), scalat la
70(±5%) mm, pentru comprimarea
osului spongios tibial și femural,
pentru utilizare cu mâner

Dilatator pentru lame canulat,
diametru 6.5 mm(±5%), lungime de
lucru 145 mm(±5%), scalat la 70
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1.00Bucată60.1 Artroscop - cod 1053 (±5%) mm, pentru comprimarea
osului spongios tibial și femural,
pentru utilizare cu mâner

Dilatator pentru lame canulat,
diametru 7 mm(±5%), lungime de
lucru 145 mm(±5%), scalat la
70(±5%) mm, pentru comprimarea
osului spongios tibial și femural,
pentru utilizare cu mâner

Dilatator pentru lame canulat,
diametru 7,5 mm(±5%), lungime de
lucru 145 mm(±5%), scalat la
70(±5%) mm, pentru comprimarea
osului spongios tibial și femural,
pentru utilizare cu mâner

Dilatator pentru lame canulat,
diametru 8 mm(±5%), lungime de
lucru 145 mm(±5%), scalat la
70(±5%) mm, pentru comprimarea
osului spongios tibial și femural,
pentru utilizare cu mâner

Dilatator pentru lame canulat,
diametru 8,5 mm(±5%), lungime de
lucru 145 mm(±5%), scalat la
70(±5%) mm, pentru comprimarea
osului spongios tibial și femural,
pentru utilizare cu mâner

Dilatator pentru lame canulat,
diametru 9 mm(±5%), lungime de
lucru 145 mm(±5%), scalat la
70(±5%) mm, pentru comprimarea
osului spongios tibial și femural,
pentru utilizare cu mâner

Dilatator pentru lame canulat,
diametru 9,5 mm(±5%), lungime de
lucru 145 mm(±5%), scalat la
70(±5%) mm, pentru comprimarea
osului spongios tibial și femural,
pentru utilizare cu mâner

Dilatator pentru lame canulat,
diametru 10 mm(±5%), lungime de
lucru 145 mm(±5%), scalat la
70(±5%) mm, pentru comprimarea
osului spongios tibial și femural,
pentru utilizare cu mâner

Dilatator pentru lame canulat,
diametru 10,5 mm(±5%), lungime
de lucru 145 mm(±5%), scalat la
70(±5%) mm, pentru comprimarea
osului spongios tibial și femural,
pentru utilizare cu mâner

Dilatator pentru lame canulat,
diametru 11 mm (±5%), lungime de
lucru 145 mm(±5%), scalat la
70(±5%) mm, pentru comprimarea
osului spongios tibial și femural,
pentru utilizare cu mâner
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1.00Bucată60.1 Artroscop - cod 1053
Center Punch, drept, cu vârf
piramidal pentru utilizare cu mâner,
lungime de lucru 145 mm (±5%)

Mânere, în formă de T  cu sistem de
cuplare rapidă, pentru utilizarea cu
Dilatatoarele cu lame oferite
Notcher cu lamă fină pentru a ajuta
la introducerea șurubului Lungime
de lucru 140 mm(±5%)

Daltă  cu o lungime de lucru de 130
mm

Set de instrumente artroscopice
pentru umăr În cazul în care s-a
omis un careva instrument fără de
care nu este posibil lucru, se va
completa de ofertant pentru
funcționarea dispozitivului fără
achiziții suplimentare
Obturator canulat cu mîner
diametrul 4,8-5 mm
Punch, cu tăiere transversală cu
lățimea de tăiere 3,4 mm(±5%),
fălcile curbate, 15 grade în sus,
diametrul cămășii 3 mm, drept,
mâner cu conector de curățare,
lungime de lucru 190 mm(±5%)

Foreign Body Grasper  fălci drepte,
diametrul cămășii 3,5 mm(±5%),
drept, mâner cu conector de
curățare, lungime de lucru 190
mm(±5%)

Suture Grasper fălci drepte,
diametrul cămășii 3 mm(±5%),
drept, mâner cu conector de
curățare, lungime de lucru 140
mm(±5%)

Pentru reconstrucția umărului 170
mm
Mîner cu 2 fețe plane cu lungimea
de
Bone Punch  pentru utilizare cu
ancore pentru suturi de titan
Cîrlig apucător Lungime de lucru
150 mm(±5%)

Knot Pusher  Lungime de lucru 180
mm(±5%)

Telescopul lateral cu unghi larg de
vizibilitate de 70 ° diametru 4.5
mm(±5%), lungime 180 mm(±5%),
transmisie autoclavabila, cu fibra
optica incorporata

*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
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1.00Bucată60.1 Artroscop - cod 1053 certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
Conditii: Achitarea in transe egale,
in termen de 36 luni, de la data
punerii in functiune a utilajului
medical, cu termen de garantie a
utilajului in aceleasi conditii 36
luni.
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61 Turnichet - cod 1054
1.00Bucată61.1 Turnichet - cod 1054 Turnichet

COD 1054
Descriere Pentru stoparea
temporară a circulației sanguineîn
procesul activității chirurgicale
asupra membrtelor
Alimentare 220V, 50 Hz
Numărul de manșete 2 setate
independent
Monitoring Dublu, pentru fiecare
manșetă în parte
 Presiune
 Timp
Alarmă da
mînecă de cauciuc pentru drenarea
sîngelui inclusă în set
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
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1.00Bucată61.1 Turnichet - cod 1054 Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
Conditii: Achitarea in transe egale,
in termen de 36 luni, de la data
punerii in functiune a utilajului
medical, cu termen de garantie a
utilajului in aceleasi conditii 36
luni.
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62 Facoemulsificator - cod 1055
1.00Bucată62.1 Facoemulsificator - cod 1055 Facoemulsificator - cod 1055

Sondă facoemulsificare ultrasonică
de înaltă performanță  cu oscilații
torsionale și longitudinale da
Posibilitatea de a conecta două
sonde de facoemulsificare pentru
două etape chirurgicale diferite da
Frecvența de lucru a sondei  între
32 și 42 KHZ
Sistem de infuzie activă pentru
menținerea exactă a presiunii și
debitului irigației de lucru în
camera antrioară; da
Setare programabilă a valorii țintă a
PIO - presiune intraoculară de lucru
între 20 - 110 mmHG
Sistem de control cu
multimicroprocesor da
Pompă peristaltică avansată cu
sistem dual de aspirație și minim 6
role pentru un  control precis al
fluidelor și opentru emularea pe
principiul Venturi da
Sondă de vitrectomie pneumatică
tip ghilotină cu maxim 4000
tăieri/min; maxim 4000 tăieri/min
Capacitate de coagulare bipolară ;
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată62.1 Facoemulsificator - cod 1055 da
Mai multe modalități tradiționale de
control al puterii ultrasonice,
incluzând aplicarea continuă în Puls
și în Burst a puterii ultrasonice,
precum și managementul ciclului
activ pentru modul Puls și Burst; da
Controlul linear al puterii
ultrasonice folosind pedala de
comandă fără fir în etapele
procedurii de facoemulsificare; da
Controlul linear al debitului de
aspirație în etapele de I/A, de
vitrectomie și îndepărtare a
cristalinului folosind pedala de
comandă fără fir în intervalul de  0-
700+ mmHg
Irigație continuă  da
Pedala de comandă fară fir,  cu 4
funcții auxiliare; da
Sistem de reflux activ, presurizat,
programabil, având presiunea
reglabilă, folosind pedala de
comandă; da
Programarea independentei a PIO și
a vacuumului precum și debitul de
aspirație la valorile dorite în etapele
de facoemulsificare, I/A și
vitrectomie ; da
Capacitatea de a comuta între
etapele chirurgicale utilizând
ecranul tactil, telecomanda, sau
folosind pedala de comandă; da
Sistem automat de monitorizare a
nivelului lichidului de irigare- BSS
și emiterea de avertizări repetate
când se apropie de sfârșit pentru
evitarea colapsului camerei
anterioare da
Ecran plat cu diagonal de minim
19" cu braț articulat: LCD color cu
matrice activă cu ecran tactil; da
Telecomandă multicanal  da
Memorarea parametrilor chirurgilor
pe memoria internă, cât și
posibilitatea de a fi salvați pe o
memorie externă; da
Lumină de lucru deasupra tăvii de
instrumente; lampă de examinare;
da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată62.1 Facoemulsificator - cod 1055 atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
Conditii: Achitarea in transe egale,
in termen de 36 luni, de la data
punerii in functiune a utilajului
medical, cu termen de garantie a
utilajului in aceleasi conditii 36
luni.

33100000-1

63 Microscop oftalmologic - cod 1056
1.00Bucată63.1 Microscop oftalmologic - cod 1056 Microscop oftalmologic

MICROSCOP OPERATOR
PENTRU CHIRURGIA POLULUI
ANTERIOR ȘI POSTERIOR
COD 1056
Magnificare 4:1 Zoom, motorizată,
cu viteză variabilă și optice separate
pentru vizualizare stereoscopică
pentru operator da
Monitor video integrat da
Magnificare motorizată 4.1x(W D
200mm, 10x oculare)
Oculare chirurg cu înclinare
variabilă de  0° - 215° (±5°)
Obiectiv APO cu optică cromatică
Galilei corectată,  f = 175/200mm
(±5mm)
Oculare tip Wide field cu reglaj
dioptric, 10 X
Iluminare directă fără fibră optică
da
Garanție funcționare bec halogen
minim  100W de 1000 ore da
Sistem de iluminare cu lumină
coliniară nefocalizată da
Iluminare variabilă, coaxială, cu
reflex roșu  da
Filtre IR și UV integrate da
Focalizare/ magnificare motorizată
cu viteză variabilă da
Reglare fin înclinație manual  -30°-
+90° (±5°)
Interval focalizare motorizată:
55mm (≥50mm)
Sistem X - Y cu câmp ≥50 x 50mm,
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată63.1 Microscop oftalmologic - cod 1056 motorizat cu viteză variabilă  da
Pedală cu minim 14 funcții,
complet programablă inclusiv
comanda BIOM sau analogicul da
Pedală de comandă fără fir și
capacitate mare a acumulatorului
da
Unitate de control programabilă cu
minim 10 memorii pentru chirurgi
da
Unitate de control cu ecran tactil cu
acces direct de către chirurg da
Resetare completă pentru focus,
magnificare, X-Y și stingerea
becului da
Frâne electromagnetice da
Posibilitatea sincronizării wireless
cu un aparat de phacoemulsificare
compatibil pentru recepționarea și
afișarea parametrilor de lucru și a
etapelor chirurgicale da
Scaun pentru medic  da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
Conditii: Achitarea in transe egale,
in termen de 36 luni, de la data
punerii in functiune a utilajului
medical, cu termen de garantie a
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată63.1 Microscop oftalmologic - cod 1056 utilajului in aceleasi conditii 36
luni.

33100000-1

64 Sistem video pentru fibro-bronhoscop - cod
1057

1.00Bucată64.1 Sistem video pentru fibro-bronhoscop - cod
1057

Sistem video pentru fibro-
bronhoscop
COD 1057
a)     Unitate videoprocesor
b)     Compatibil cu bronhoscopul
existent in instituție – OLIMPUS-
BF-10
c)     Cu ieșire pentru semnal: VBS
composite, Y/C, DVI
d)     Posibilitatea de întarirea
contururilor de structură pe minim
3 nivele
e)     posibilitate de comutare a
Irisului in 2 moduri
f)      Posibilitatea de etalonare de
alb
h)     Posibilitatea reglare a
luminozității in 2 moduri
i)     Când camera este deconectată
să fie arătate barele de culori
j)     Cap camera cu lungimea
cablului de cel putin 3 metri
k)      Tipul de scanare CCD
l)     Sensibilitatea minim: 4[lux],
F1.4
m)     Capul camerei să aiba
posibilitatea să fie imersat în solutie
de dezinfecție
n)     Sterilizarea chimică sau cu
etilen oxid.
o)     Adapter pentru conectarea
fibro-bronhoscopului la cameră
p)     Monitor medical pentru
vizualizarea de imagini
endoscopice de minim 23.6-inch
q)     Rezolutie Full HD: 1920 X
1080
r)     Intrare si ieșire semnal
variabila: Y/C,  Composit, HDMI
(compatibil cu DVI)
s)     Unghi de vedere minim –
178º/178º
t)      Troliu de endscopie
compatibil cu echipamentul oferit,
cu brat pentru fixarea monitorului
LCD, cu suport culisant pentru
Tastaura, cu suport pentru 2
endoscoape, prevazut cu roți
blocabile
u)     Pense de biopsie pentru
bronhoscop canal 2.0mm   - 4 buc
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată64.1 Sistem video pentru fibro-bronhoscop - cod
1057

Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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65 Ultrasonograf  General, OB/Gyn,  Vascular,
performanţă înaltă - cod  1058

1.00Bucată65.1 Ultrasonograf  General, OB/Gyn,  Vascular,
performanţă înaltă - cod  1058

Ultrasonograf  General, OB/Gyn,
Vascular, performanţă înaltă
Cod  1058
APLICAŢII CLINICE  General,
OB/Gyn, Vascular
Tip sistem  Staționar
Consolă Mobilă Sus/Jos Da
Suport pentru sonde  ≥ 4
PROBE PORTURI active  ≥ 4
PROBE TIP, MHz Linear single
cristal 5 - 15 MHz
 Endocavitară 4-9 MHz
 Convex 2-8 MHz
 Sondă 4D 2 - 8 MHz
 Multifrequency  ≥7 în dependență
de sondă
NIVELE DE GRI  ≥ 256
Gama de frecvență sistem  ≥ 23
GAMA DINAMICĂ  ≥ 260 dB
Adâncimea scanării  ≥ 35 cm
POSTPROCESARE
IMAGINE MODURI 2D da
 M-mod da
 Harmonic imaging: THI și PHI da
 mod 4D multiplanar da
 mod 4D  da
 Elastografie da
 Harmonic imaging da
 Imagine Trapizoidală da
 Duplex  Da
 Triplex Real time Da
DOPPLER Tip  CW, PWD, CFM,
Tisular, PDI, Mod energetic de
înaltă rezoluție cu inidcarea
direcțiilor fluxului sanguin
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată65.1 Ultrasonograf  General, OB/Gyn,  Vascular,
performanţă înaltă - cod  1058

 Frecvența ajustabilă da
 Diapazomn de viteză ajustabil da
 Măsurari spectru Automat, Semi-
automat, manual
FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători
digitale da
 Diapazon dinamic selectabil da
 Focalizare de transmisie ajustabilă
da
 Focalizare de recepţie dinamică da
 Ajustare automata spectru doppler/
imagine 2D  prin apasarea unui
singur buton da
 Funcție de auto compensare a
vitezei de propagare a
ultrasunetului dintre diferite tipuri
de tesuturi da
 Compunere spațială ≥3
 Funcție de auto filtrare a
artifactelor da
PAN/ZOOM imagine în timp real
da
 imagine îngheţată da
STOCARE IMAGINI Capacitate
≥500GB
 USB da
 Cine da
DICOM 3.0   da
MONITOR integrat de control
touchscreen  ≥10 inch
PACHETE DE ANALIZĂ OB/Gyn
da
 Vascular  da
 Elastografie da
 Intima Media da
 Translucenta Nucala da
 Calaculul automat folicular da
 General da
Posibilitatea efectuării Up Grade
da
MONITOR  ≥ 21"
DIVIZARE MONITOR în timp real
fără pierdearea din calitatea
imaginii  da
"Aparatul să fie proiectat pentru
următoarele aplicații: examenul
abdominal,  ginecologie și
Obstetrică, mamolog, sistemul
musculoscheletic, neonatologie,
urologie, endocrinologie, examenul
vascular
"
Printer incorporat   da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată65.1 Ultrasonograf  General, OB/Gyn,  Vascular,
performanţă înaltă - cod  1058

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

33100000-1

66 Termometru cameră - cod 1059
5.00Bucată66.1 Termometru cameră - cod 1059 Termometru cameră

Cod 1059
Parametrul Specificația
Descriere Termometru mecanic
pentru măsurarea temperaturii din
încăperi
Material  lichid organic colorat
Rezoluție 0.1 grade
Descrierea Afișare 0°C +50°C
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată66.1 Termometru cameră - cod 1059 (rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

67 Dermatoscop mobil digital pu Iphone 6, 6S -
cod 1060

1.00Bucată67.1 Dermatoscop mobil digital pu Iphone 6, 6S -
cod 1060

Dermatoscop mobil digital pu
Iphone 6, 6S
COD 1060
Descrierea "Dermatoscop mobil
digital cu platformă
de utilizare pentru Iphone 6/6s "
"Utilizabil cu smartphone
Iphone 6/6s" da
Mărire optică a imaginii  x 15
Mărire imagine digitală  x 40
"Placă de contact cu
scară milimetrică" da
"Utilizare în regim de iluminare
cu polarizare și fără polarizare" da
"Utilizare în regim de contact și
fără contact" da
Accesorii set încărcător 5V, < 500
mA
 cablu micro USB
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată67.1 Dermatoscop mobil digital pu Iphone 6, 6S -
cod 1060

producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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68 Dermatoscop mobil digital pu Iphone 7, 8 -
cod 1061

1.00Bucată68.1 Dermatoscop mobil digital pu Iphone 7, 8 -
cod 1061

Dermatoscop mobil digital pu
Iphone 7, 8
COD 1061
Descrierea "Dermatoscop mobil
digital cu platformă
de utilizare pentru Iphone 7 / 8"
"Utilizabil cu smartphone
Iphone 7 / 8" da
Mărire optică a imaginii  x 15
Mărire imagine digitală  x 40
"Placă de contact cu
scară milimetrică" da
"Utilizare în regim de iluminare
cu polarizare și fără polarizare" da
"Utilizare în regim de contact și
fără contact" da
Accesorii set încărcător 5V, < 500
mA
 cablu micro USB
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată68.1 Dermatoscop mobil digital pu Iphone 7, 8 -
cod 1061

numarului de lot oferit.33100000-1

69 Oftalmoscop mobil digital pu Iphone 7, 8 -
cod 1062

1.00Bucată69.1 Oftalmoscop mobil digital pu Iphone 7, 8 - cod
1062

Oftalmoscop mobil digital pu
Iphone 7, 8
COD 1062
Descrierea Oftalmoscop
(funduscamera), mobil digital cu
platformă de utilizare pentru
Iphone-7/8
"Utilizabil cu smartphone
Iphone 7 / 8" da
Ajustabil +15/-15 dioptrii
Autofocus +3/-3 dioptrii
Accesorii set încărcător
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

70 Pheumotonometru oftalmologic - cod 1063
1.00Bucată70.1 Pheumotonometru oftalmologic - cod 1063 Pheumotonometru oftalmologic

COD 1063
Descrierea Pheumotonometru
oftalmologic fără contact cu ochiul,
utilizare în regim de screening, fără
utilizarea anesteziei
Tip dispozitiv fără contact cu ochiul
Diapazon de măsurare  5 – 50
mm.col. mercur

33100000-1
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1.00Bucată70.1 Pheumotonometru oftalmologic - cod 1063 Rezultat mediu după 4 măsurări da
Transmitere de date  prin USB port
Imprimanta termică da
Tensiunea de alimentare 220V/50hz
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

71 Autokeratorefractometru - cod  1064
1.00Bucată71.1 Autokeratorefractometru - cod  1064 Autokeratorefractometru

COD 1064
Descrierea Tehnologie „Rotary
Prism”
Ecran Touchscreen da, rotativ
 ≥ 7 inch
Măsurare automată ochiul stâng -
ochiul drept da
Procesul de erxamenare automat și
manual da
Măsurări sferice                    -
25D/+25D, pas de măsurare 0,12D
Măsurări cilindru                   -
10D/+10D, pas de măsurare 0,12D
Unghiul axei cilindrului         1 -
180º, pas 1º
Diametrul minimal al pupilei  2mm
Raza curburii corneei 5 – 10 mm,
pas 0.1 mm
Refracție 1,3375
Refracția corneei       67,5D – 33,75
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1.00Bucată71.1 Autokeratorefractometru - cod  1064 D, pas 0,12D
Astigmatism cornee - 10D- 10D,
pas 0,12D
Unghi axă astigmatism 1- 180º, pas
1º
Suprafața de măsurare Ø 8,00 mm
Distanța dintre pupile "măsurare
automată 20 – 85 mm,
 interval maximal 1 mm"
Distanța vertex "0 (lentile contact),
12mm și 13,5mm
 (ochelari cu diferite tipuri de
rame)"
Regim special de măsurare în cazul
lentilelor intraoculare da
Imprimanta termică da
Tensiunea de alimentare 220V/50hz
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

72 Perimetru oftalmologic  - cod 1065
1.00Bucată72.1 Perimetru oftalmologic  - cod 1065 Perimetru oftalmologic

COD 1065
Tip automat
Examinarea cinetică da
2 sisteme de utilizare vederea
centrală și periferică
Regim de măsurare rapid,
prescurtat
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1.00Bucată72.1 Perimetru oftalmologic  - cod 1065 Regim deplin da
Compatibil cu calculatorul da
Imprimantă termică da
Tensiunea de alimentare 220V/50hz
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

73 Audiometru pentru screning - cod 1066
1.00Bucată73.1 Audiometru pentru screning - cod 1066 Audiometru pentru screning

COD    1066
Tip    portabil
Display    da
Transmitere aeriană a sunetului 10
– 100 dB     diapason de frecvență
125 – 8000 HZ
Semnale sonore     ton, plus,
melodie cu scară 1 – 5 dB
Posibilitatea testului     „Hughson
Westloke”
Buton răspuns pacient    da
Căști de sunet    da
Formulare audeograme sau
Imprimantă termică    da
Greutate maximă     ≤ 3 kg
Alimentare    baterie internă
    și de la priza de perete
220V/50hz

*Pentru dispozitivele medicale
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1.00Bucată73.1 Audiometru pentru screning - cod 1066 Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

74 Microscop biologic digital - cod 1067
1.00Bucată74.1 Microscop biologic digital - cod 1067 Microscop biologic digital

COD 1067
Camera ≥ 5 megapixeli
 rezoluție foto ≥ 2560x1920
 rezoluție video ≥ 1280x720
Display LCD, ≥ 8 inch
 touchscreen
 ≥ 1280x800
Distanță interpupilară 48 -75 mm
Binocular cu înclinație 30°
Focusare ajustabilă x4, x10, x40,
x100
Iluminare bec halogen
 cu luminozitate ajustabilă
Condensor filtre albastre și verde
Stocare informație SD card
Conexiuni HDMI, USB
Obiectiv plan acromatic x20 da
Obiectiv x 100 pentru câmp
întunecat da
Kit fază contrast da
"Condensor pentru câmp
întunecat uscat și cu ulei" da
Tensiunea de alimentare 220V/50hz
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
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1.00Bucată74.1 Microscop biologic digital - cod 1067 Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

75 Dozator automat cu volum variabil 5-50 ul -
cod 1068

1.00Bucată75.1 Dozator automat cu volum variabil 5-50 ul -
cod 1068

Dozator automat cu volum variabil
5-50 ul
Cod 1068
Descriere Dozator de laborator cu
volum variabil, monocanal
Parametru  Specificația
Volum  Limita minimă 5 µl
Volum  Limita maximă 50 µl
Rezolutie de instalare  0.02
Numarul de canale  1
Precizia:  limita de jos  ± 2 %
Precizia:  limita de sus  ± 0.8 %
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
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1.00Bucată75.1 Dozator automat cu volum variabil 5-50 ul -
cod 1068

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

33100000-1

76 Dozator automat cu volum variabil 20-200
ul - cod 1069

1.00Bucată76.1 Dozator automat cu volum variabil 20-200 ul -
cod 1069

Dozator automat cu volum variabil
20-200 ul
Cod 1069
Descriere Dozator de laborator cu
volum variabil, monocanal
Parametru  Specificația
Volum  Limita minimă 20 µl
Volum  Limita maximă 200 µl
Rezolutie de instalare  0.2
Numarul de canale  1
Precizia:  limita de jos  ± 2 %
Precizia:  limita de sus  ± 1 %
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
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1.00Bucată76.1 Dozator automat cu volum variabil 20-200 ul -
cod 1069

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

33100000-1

77 Dozator automat cu volum variabil 100-
1000 ul - cod 1070

1.00Bucată77.1 Dozator automat cu volum variabil 100-1000
ul - cod 1070

Dozator automat cu volum variabil
100-1000 ul
Cod 1070
Descriere Dozator de laborator cu
volum variabil, monocanal
Parametru  Specificația
Volum  Limita minimă 100µl
Volum  Limita maximă 1000µl
Discretul de programare  1µl
Numarul de canale  1
Precizia:  limita de jos  ± 1 %
Precizia:  limita de sus  ± 0.5 %
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
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1.00Bucată77.1 Dozator automat cu volum variabil 100-1000
ul - cod 1070

referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

78 Ventilator pulmonar adult, pediatric
(caracteristici avansate) - cod 1071

6.00Bucată78.1 Ventilator pulmonar adult, pediatric
(caracteristici avansate) - cod 1071

Ventilator pulmonar adult, pediatric
(caracteristici avansate)
Cod 1071
Descriere Ventilatoarele mecanice
oferă suport ventilator temporar sau
permanent pentru pacienţii care nu
pot respira pe cont propriu sau care
au nevoie de asistenţă, menţinînd o
ventilare adecvată.
Parametrul    Specificația
Tip Mobil, pe suport cu rotile  da
Tip pacient adult, pediatric  da
Gama de control/setări Volum total
20-2,000 mL
 Flux inspir  3-180 L/min
 Presiune inspir  0-80 cm H2O
 Rata respiratorie  0-120 rpm
 Timp inspir  0-3 s
 Timp expir  1 la 8 s
 Rata I:E  1:4 to 4:1
 Pauză la inspir  0-3 sec
 Pauză la expir  0-3 sec
 FiO2, %  21-100
 Buton pentru respirație manuală
da
 PEEP/CPAP  0-45 cm H2O
 Suport presiune  0-45 cm H2O
 Inhalator  da
 Mecanism triger  Presiune, flux
 Bias/base flow range, L/min  0 la
20 L/min
 Ajustarea presiunii pantă/rampă  da
 Funcția suspin
 Buton 100 % O2  da
 Timpul maxim activ al butonului
100 % O2  2 min
 Blocarea panoului de control  da
Moduri de operare Modul A/C A/C
Volum respirator da
  A/C presiune respiratorie da
 Modul SIMV SIMV volum
respirator da
  SIMV presiune respiratorie da
 Modul SIPAP/Spontan SIPAP
suport presiune da
 Modul Apnea-backup  da
 Moduri combinate  da
 Ventilație neinvazivă  da
 Modul Bilevel/APRV  da
Parametri monitorizați/afișați
Presiunea inspiratorie maximă  da
 Presiunea medie în căile
respiratorii  da
 Presiunea PEEP  da
 Volumul total  da
 Monitorizarea CO2  da
 Monitorizarea FiO2  da
 Rata respiratorie   da
 Timp inspir   da
 Timp expir  da
 Rata I:E  da
 Volumul minutar spontan  da
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6.00Bucată78.1 Ventilator pulmonar adult, pediatric
(caracteristici avansate) - cod 1071

Alarme pacient FiO2 mare/mic  da
 Volum minutar mare/mic  da
 Presiune inspir mare/mică  da
 PIP mare  da
 PEEP mare  da
 Lipsă PEEP  da
 Apnea  da
 Presiune/ocluzie continuă ridicată
da
 Inversare IE  da
 Circuit respirator deconectat  da
Alarme echipament Lipsă
alimentare gaz  da
 Lipsă alimentare electrică  da
 Baterie descărcată  da
 Eroare de sistem  Sensor
decalibrat, scurgere prin valve
 Autodiagnostic  da
Interfața Interfața cu dispozitivele
exterioare  da
 Porturi pentru ieșirea datelor  da
 Port pentru alarmă la distanță  da
 Ieșire analogică  da
 Raportarea alarmelor și starea
pacientului afișare pe display da
  Transmiterea rapoartelor la
imprimată da
  Posibilitatea conectării în rețea
centralizată da
Display LCD TFT  da
 Mărimea  ≥ 10 inch
 Touchscreen  da
Compresor de aer Integrat în
dispozitivului, tip turbină  da
Alimentare Pneumatică Compresor
intern da
  Gazele comprimate aer, O2
  Presiunea în rețea 3-6 atm
 Electrică Rețea electrică 220 V, 50
Hz da
  Baterie internă reîncărcabilă da
  Timp operare baterie  ≥ 1 h
Accesorii
Circuite respiratorii adult tip
reutilizabil ≥ 2 set.
Mască respiratorie adult tip
reutilizabil ≥ 1 set.
Senzor CO2 adult tip reutilizabil ≥
1 set.
Adaptor CO2 adult  ≥ 20 buc.
Umidificator  Umidificator cu
mentinerea temperaturi si
umidificarea aerului în regim
automa, Compatibil cu ventilatorul
da
 Două regimuri de funcționare,
mască respiratorie, sondă
endotrahială  da
Cameră de umidificare Adult tip
reutilizabil ≥ 2 buc.
Filtre antibacteriale adult unică
utilizare ≥ 100 buc.
Senzor de debit adult tip reutilizabil
≥ 2 buc.
Plamăn de test adult tip reutilizabil
≥ 1 buc.
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

6.00Bucată78.1 Ventilator pulmonar adult, pediatric
(caracteristici avansate) - cod 1071

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

33100000-1

79 Soft Brain perfusion CT  - cod 1072
1.00Bucată79.1 Soft Brain perfusion CT  - cod 1072 Soft Brain perfusion CT

COD 1072
Soft pentru vizualizarea, procesarea
și analiza imaginilor creierului
achiziționate prin dispozitive de
imagine CT compatibile cu DICOM
3.0 standard.
Sistemul compatibil trebuie sa oferă
atât capabilități de vizualizare cât și
analiză pentru seturile de date
funcționale și dinamice, obținute cu
CT Perfusion și RMN si include
module:
• Modulul DWI pentru a vizualiza
proprietățile locale de difuzie a apei
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată79.1 Soft Brain perfusion CT  - cod 1072 din analiza datelor RMN ponderate
prin difuzie.
• Modulul de analiză dinamică
pentru vizualizarea și analiza
datelor dinamice ale imaginilor,
care prezintă proprietățile
schimbărilor de contrast în timp.
Această funcționalitate include
calculul parametrilor referitori la
fluxul tisular (perfuzia) și volumul
sângelui tisular.
• Modulul RAPIC CT pentru a
corecta imaginile capului CT și
pentru a identifica regiunile
ASPECT utilizând o rețea standard,
cu prezentarea unităților Hounsfield
pentru fiecare regiune în tabelul
adiacent imaginilor.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

80 Unitate/Dispozitiv de control al infecțiilor
aerogene - cod 1073

4.00Bucată80.1 Unitate/Dispozitiv de control al infecțiilor
aerogene - cod 1073

Unitate/Dispozitiv de control al
infecțiilor aerogene

Denumirea dispozitivului: Unitate
de control al infecțiilor aerogene
COD 1073
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

4.00Bucată80.1 Unitate/Dispozitiv de control al infecțiilor
aerogene - cod 1073

Principiul de lucru: prin distrugere
de microorganizme
Viteza de distrugere a
microorganizmelor 0.002 - 0.1 sec
Locul distrugerii
microorganizmelor în interiorul
dispozitivului
Tehnologia de baza: generare de
cîmp plazmatic
Clasificarea electrică: 230VAC,
50Hz
Consum de energie maximal:
20W/oră
Dimensiuni: ≤ 40x40x15 cm
Greutate maximă: 5 kg
Volum de aer prelucrat: 220 - 260
m3/oră
Viteza ventilatorului: reglabilă, cu 2
trepte
Nivelul maximal de zgomot: ≤ 45
dB
Utilizarea consumabilelor: fără
utilizarea consumabilelor
Utilizarea dispozitivului în prezența
pacienților și personalului medical:
Fără restricții
Prezența de produse secundare
(miros, radiație, alte) în rezultatul
lucrului dispozitivului: Fără de
emisie a produselor secundare
Dovada eficacității asupra virușilor:
Vor fi prezentate dovezi/rezultatele
testelor efectuate de laboratoare
internationale
Dovada eficacității asupra
bacteriilor: Vor fi prezentate
dovezi/rezultatele testelor efectuate
de laboratoare international
Dovada eficacității asupra fungilor
(micetelor): Vor fi prezentate
dovezi/rezultatele testelor efectuate
de laboratoare international
Dovada eficacității asupra
compușilor organici volatili: Vor fi
prezentate dovezi/rezultatele
testelor efectuate de laboratoare
internationale
Dispozitiv medical: Da. Înregistrat
în registrul dispozitivelor medicale.
Calitate și siguranța, certificări ISO
9001, ISO 14001, OHSAS18001
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

4.00Bucată80.1 Unitate/Dispozitiv de control al infecțiilor
aerogene - cod 1073

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

33100000-1

81 Balanta analitica - cod 1074
1.00Bucată81.1 Balanta analitica - cod 1074 Balanta analitica

Cod 1074
Descriere Balanta analitica pentru
laboratoare cu destinație de
cantariri multiple într-un program
pentru dozare prestabilit
Parametru   Specificaţia
Greutatea maximă   ≤ 2 kg
Precizie   ± 0.1 mg
Calibrare digitala   da
Numarare   da
Cintarire procentuala %   da
Conversie unitati de masura
nestandartizate   da
Conversie unitati de masura
standartizate   da
Aducere automata la zero   da
Aducere manual la zero   da
Tara semiautomata   da
Dimensiune platou   ≈ 80-90 mm
Dimensiune exterioare    ≤ 300
x200 x300 mm
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată81.1 Balanta analitica - cod 1074 prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

82 Sistem automat p/u detectie microbiana in
hemocultura - cod 1075

1.00Bucată82.1 Sistem automat p/u detectie microbiana in
hemocultura - cod 1075

Sistem automat p/u detectie
microbiana in hemocultura
Cod 1075
Descriere analizator bacteriologic
pentru laboratoare destinat detecției
rapide a bacterioemiei și fungemiei.
Parametru   Specificaţia
Capacitate    40-60 celule
Calibrare digitala   da
Numarare   da
Cintarire procentuala %   da
Conversie unitati de masura
nestandartizate   da
Conversie unitati de masura
standartizate   da
Aducere automata la zero   da
Aducere manual la zero   da
Tara semiautomata   da
Dimensiune exterioare   ≤
400x300x400 mm
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată82.1 Sistem automat p/u detectie microbiana in
hemocultura - cod 1075

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

33100000-1

83 Videobronhoscop - cod 1076
1.00Bucată83.1 Videobronhoscop - cod 1076 Videobronhoscop

Cod 1076
Descriere Videobronhoscop
destinat pentru  examenul
endotraheal / endobronhial și pentru
intubație; intubație nazotraheală
video; examinarea poziției tubului
dublu-lumen; secvența secreției
traheale video; anestezie locală
pentru laringofaringe;
Parametrul  Specificația
Videobronhoscop cu CMOS chip
on tip, Sa nu aiba fibre optice,  sa
fie posibilitate de a  afisa imaginea
direct pe ecran mic  atasat direct pe
videobronhoscop de  marimea ≥ 4
inch   Da
Conectarea bronhoscopului cit la
ecran mic atasat atat si la ecran mai
mare dupa necesitati pentru diferite
tipuri de proceduri   Da
Deviere Sus/Jos  180°
directia de vizualizare   0°
unghiul de vizualizare   90°
lungimea de lucru   60cm
canal lucrativ    ≥ 2.6mm
diameterul exterior distal   5.2mm
 balansul de alb automatic/manual
sa fie disponibil si la monitor si la
bronhoscop.  Da
Bateria reincarcabila cu
posibilitatea de lucru continuu  ≥ 3
ore
ghidul de căi respiratorii să fie
prevăzut in bronhoscop   Da
 monitor/ecran mic atasat la
bronhoscop sa fie rotativ, in stinga
cit si in dreapta, sus si jos, unghiul
rotativ sa fie nu mai mic de 150°
Da
sa fie compatibil cu spalatori de la
Olympus, BHT si Soluscope, sa
aiba obligator adapter pentru test la
scurgeri.  Da
Ecran/monitor sa aiba posibilitate
de a salva imagini si video si
posibilitatea de a transfera datele la
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată83.1 Videobronhoscop - cod 1076 calculator prin SD card sau USB
Da
Sa fie aplicat pentru intubatii,
verificarea pozitiei, biopsie, lavaj
bronsic, injectarea medicamentelor,
aspiratie etc.   Da
Sa aiba acoperire pentru endoscop
si troleu pentru monitor   Da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

84 Sistem de racire  a pacientului   - cod 1077
1.00Bucată84.1 Sistem de racire  a pacientului   - cod 1077 Sistem de racire  a pacientului

Sistemul oferă o reglare a
temperaturii corporale
programabile, menținând controlul
în mâinile îngrijitorului.
Cod  1077
Parametru  Specificație
Tip  Mobil
Intervalul temperaturii lichidului -
manual  4°C – 42°C
Intervalul de setare a temperaturii
pacientului  30°C – 40°C
Capacitatea  rezervorului  >7,5 L
Rata de flux  36 gph
Incaltitor  ≥ 800 Watts
Tip Display  led
Acuratete
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată84.1 Sistem de racire  a pacientului   - cod 1077 Temperatura pacientului  (+-0.3 )C
Temperatura apei  (+-0.5)C
Control Manual 10-50 C
 Auto 30-45 C
Dimensiuni  ≤ 45 x 45 x 100 cm
Accesorii
Tuburi de conectare (reutilizabil)
Da
Kit complet (Vesta pentru pacient,
invelis pentru cap, plapuma
completa pentru corp)  Da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

85 Criostat  - cod 1078
1.00Bucată85.1 Criostat  - cod 1078 Criostat

Cod 1078
Descriere Dispozitiv destinat pentru
obținerea de secțiuni de țesut
înghețat proaspăt în scopul
diagnosticării exprese a biopsiei
luate în timpul operațiilor,  legate
de studiul sistemelor de enzime,
antigenice și alte proteine ale
țesutului, pentru o serie de studii
microscopice, pentru histochimie
enzimelor, imunomorfologiei etc.
Parametrul  Specificația
Inghețarea rapidă   pînă la -50 ° C
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată85.1 Criostat  - cod 1078 Grosimea plăcii  de la 1 până la 100
de microni.
Retragerea automată  da
Numărătoarea automată  da
Tăierea totală  da
Temperatura minimă  pina la -35 °
C.
Calibrarea automată da
Alimentarea Rețeaua electrică 220
V, 50 Hz da
Dimensiuni generale aparat ≤800 x
700 x 1300 mm
 cameră de lucru ≥500 x 400 x 300
mm
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

86 Microtom cu sanie - cod 1079
1.00Bucată86.1 Microtom cu sanie - cod 1079 Microtom cu sanie

Cod 1079
Descriere  Dispozitiv de laborator
destinat pentru a produce secțiuni
de înaltă calitate pentru
histopatologie de rutină ( parafină ).
Parametru   Specificaţia
Intervalul de temperatură de
funcționare    +10 ° C până la +40 °
C
Umiditate relativă   max. 80%

33100000-1



pag. 146

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată86.1 Microtom cu sanie - cod 1079 Intervalul de temperatură de
funcționare în timpul depozitării
+5 ° C până la + 55 ° C
Umiditatea în timpul depozitării
max. 80%
Microtome
Secțiunea grosimii secțiunii   0,5-
60,0 μm
Setările pentru grosimea secțiunii
"0,5 - 5 μm
5,0 - 10,0 μm
10,0-20,0 pm
20,0-60,0 μm"
Dimensiunea maximă a probelor
50 x 60 x 40 mm
Declinație     0 ° - 45 °
Accesorii
Strat protector   da
Mâner cu mâna, asistent.   da
Consumabile
"Mănuși de protecție rezistente la
tăiere de
dimensiune S"   da
"Mănuși de protecție rezistente la
tăiere de
dimensiune M"   da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1
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măsura

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

87 Cîntar pentru deseuri  - cod 1080
1.00Bucată87.1 Cîntar pentru deseuri  - cod 1080 Cîntar pentru deseuri

Cod 1080
Descriere Cîntar pentru deseuri
destinat pentru determinarea
greutăţii
Parametru   Specificaţia
Greutatea maximă   ≥ 100kg
Precizie   ≤ ±50 gr
Calibrare manuală   da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

88 Sistem  de includere in parafina  - cod 1081
1.00Bucată88.1 Sistem  de includere in parafina  - cod 1081 Sistem  de includere in parafina

Cod 1081
Descriere Consola de includere in
parafina ,este formata din trei
module: modulul principal, crio
modulul si modulul termic care pot
fi pozitionate in orice ordine, in
functie de preferinta utilizatorului si
de fluxul de lucru
Parametru  Specificația
Consola principala (modul
includere)  Dimensiuni: ≤
70x70x50 cm
 Capacitatea rezervorului  ≥  5 L
 Tăvi pentru casete/matrite

33100000-1
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1.00Bucată88.1 Sistem  de includere in parafina  - cod 1081 capacitate ≥ 1,8 lb
 Spot rece: până lasupermega;casete
Temperaturi ≥ - 1 0 "C
  Alimentare nominală:  220 V /
50Hz
 Temperaturi de lucru: temperatura
ambiantă ≥60 ° C
 Putere maximă  1000V / A
 Accesorii incluse pedală pentru
debit parafina

Crioconsola (modul placa rece)
Dimensiuni: ≤40 x60x50 cm
 Capacitatea  ≥ 80 casete
dimensiuni standard
 " Alimentare
nominală:" 220 V/50 Hz
 Temperaturi de lucru: temperatura
ambiantă de la ambient la -20
 Putere maximă 200V/A
 Accesorii incluse da

" Consol termica cu podea dubla (
modul
placa calda) " Dimensiuni: ≤
50x60x50 cm
 Bazin superior detasabil "≥5,5 Lt
de
parafina"
 Bazin inferior detasabi  ≥ 3 Lt de
parafina
 Temperaturi de lucru: temperatura
ambiantă " de la ambient la 75
° C"
 Alimentare nominală  220 V/50 Hz
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
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1.00Bucată88.1 Sistem  de includere in parafina  - cod 1081 momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

89 Baie de apa combinata cu masuta termica
pentru histologie - cod  1082

1.00Bucată89.1 Baie de apa combinata cu masuta termica
pentru histologie - cod  1082

Baie de apa combinata cu masuta
termica pentru histologie
Cod  1082
Descriere Baie de apa pentru
laboratoare combinata cu masuta
termica  destinat pentru histologie
Parametru  Specificatia
Domeniul de temperatura 50 C -
+99.90C
Capacitate ≥ 7 l
Diametrul deschiderii 40 - 200 mm
Dimensiuni interne a suprafetei de
lucru) ≥ 150 x 150 x 100 mm
Alimentare 230 V/ 50
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

90 Instalație pentru colorarea lamelor
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histopatologice - cod 1083
1.00Bucată90.1 Instalație pentru colorarea lamelor

histopatologice - cod 1083
Instalație pentru colorarea lamelor
histopatologice
COD 1083
Descrierea Este un dispozitiv de
laboratror , de linie, destinat pentru
a procesa probe biologice de la
deparafinare la colorarea histo-
patologică
Parametru Specificație
Numărul de stații 10 - 20
Numărul stației de reactivi  ≥ 15
Numărul de programe stocate 5 - 10
Numărul de probe în proces  ≥50
Capacitatea unei tăvi unice pina la
1000 ml
Setarea intervalului de timp pentru
fiecare pas 1 -  99 h
Intervalul de temperatură De la
ambient la 99 ° C
Suspensie în sus și în jos min 5 ori
la fiecare 5 minute
Tensiune nominală de alimentare
220 V / 50 Hz
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

91 Sistem de racire rapid a blocului de
parafina - cod  1084
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată91.1 Sistem de racire rapid a blocului de parafina -
cod  1084

Sistem de racire rapid a blocului de
parafina
COD  1084
Descriere Dispozitivul pentru
laborator care permite racirea
rapida si usoara a blocurilor de
parafina.
Parametru Specificatia
Domeniul de temperatura intre  -
2°C și -15°C
Timp de racire ≈ 5 minute
Timpul necesar atingerii
temperaturii stabilite ≤  15 minute
Capacitatea placii de racire ≥ 50
blocuri de parafina
Tensiunea de alimentare
220V/50Hz
Dimensiunea placii de racire ≈ 300
x 250 mm
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

92 Aparat de decalcifiere automat - cod 1085
1.00Bucată92.1 Aparat de decalcifiere automat - cod 1085 Aparat de decalcifiere automat

COD 1085
Descrierea Este un dispozitiv de
laborator care permite histotecilor
să "adapteze" procesul lor de fixare
/ decalcifiere la caracteristicile

33100000-1
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1.00Bucată92.1 Aparat de decalcifiere automat - cod 1085 specifice ale specimenelor țesutului
osos
Parametru Specificatii tehnice
Rezervoarele ventilate și zona
cavității
Terminal cu ecran tactil  ≥ 5 inch
Canaele de iesire   USB
Regimuri de temperatura pentru
decacifiere 37 ºC, 50 ºC
Timpul de fixare și decalcifiere 2 -
18 Ore
 Dimensiuni ≤ 500x400x500 mm
Alimentare 220 V, 50 Hz
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

93 Aparat pentru includerea lamelor si
acoperire cu lame  - cod 1086

1.00Bucată93.1 Aparat pentru includerea lamelor si acoperire
cu lame  - cod 1086

Aparat pentru includerea lamelor si
acoperire cu lame  -
Cod 1086
Descriere este un dispozitiv
automatizat de acoperire, destinat
utilizării în laboratoare.
Parametru   Specificaţia
Capacitate    400-450 celule/ora
Încărcarea /descărcarea rafturilor
fără deschiderea capotei   da
Panou  cu simboluri intuitive   da

33100000-1
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1.00Bucată93.1 Aparat pentru includerea lamelor si acoperire
cu lame  - cod 1086

Afișaj  pentru mesaje text   da
Conversie ușoară la alte dimensiuni
ale hârtiei   da
Reîncărcare ușoară, fără bule, a
suportului   da
Operare simplă   da
Rezervor de montare fără presiune
cu capacitate   pina la 100 ml
Rafturi    20-30
"Depozitare și transport
Interval de temperatură"   de la -20
° C până la + 50 ° C
Lamelele Lungime  40, 50, or 60
mm / ±0.3mm
 Latime  24 – 25 mm
 Grosime  nr.1 (0.15 – 0.20 mm)
Compatibilitate lamele   cu
majoritatea producatorilor
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

94 Cuptor pentru uscarea histopatologica (cu
aer) - codul  1087

1.00Bucată94.1 Cuptor pentru uscarea histopatologica (cu aer)
- codul  1087

Cuptor pentru uscarea
histopatologica (cu aer)
Codul  1087
Descrierea  Cuptor de uscare
destinat  în special pentru a efectua
un proces de uscare rapid și eficient

33100000-1
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1.00Bucată94.1 Cuptor pentru uscarea histopatologica (cu aer)
- codul  1087

Parametru Specificatia
Capacitatea ≥ 50 L
Diapazonul de lucru 5-300
Abaterea Temperaturi ± 1.0
Cantitatea incărcăturii  ≥15kg
Consumul de caldura  pînă la 1.5
KW
Tensiunea de alimentare 220 V / 50
Hz
Dimensiunea internă  ≥
300×300×300
Accesorii optionale
Rafturi suplimentare da
Interfață RS485 da
Comunicare externă da
Dispozitiv de control al
temperaturii da
Alarmă wireless SMS da
Stocare USB da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

95 Troleu transport ICU  - cod  1088
2.00Bucată95.1 Troleu transport ICU  - cod  1088 Troleu transport ICU

Cod  1088
Descriere  Troleu destinat pentru
transportarea Dispozitivelor
Medicale la momentul transportarii
patului cu pacient.

33100000-1
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2.00Bucată95.1 Troleu transport ICU  - cod  1088 Parametru  Specificație
Roți Diametru ≥15 cm
 Frine ≥ 2
Material  Oțel inox
modul de bază cu 2 cleme de
andocare  Da
Sine de fixare 25 x 10  ≥4 Buc.
Sloturi variabile pentru piuliță  ≥12
buc.
Suport monitor de pacient  Da
Sertar cu montare pe troleu  Da
Cos de inox cu posibilitate de fixare
pe troleu  Da
Suport de fixare a balonului de O2
2-5 L  Da
Modul Softlift  Da
Posibilitatea extinderii  unitatii de
transport in dependenta de patul
pacientului  210-460 mm
Dimensiuni  Lat. 660 x Lung. 440 x
Inal. 1700 mm
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

96 Sistemul de rezecție artroscopică - cod 1089
1.00Bucată96.1 Sistemul de rezecție artroscopică - cod 1089 Sistemul de rezecție artroscopică

Cod 1089
Descriere Dispozitiv de șlefuire
destinat intervențiilor chirurgicale
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată96.1 Sistemul de rezecție artroscopică - cod 1089 artroscopice cu o gamă largă a
vitezei de rotație cu putere înaltă,
Corespundere
Parametru Specificaţia
Tnsiunea de alimentare Cablu de
alimentare schuko -> C13 (220V,
50-60 Hz)  Da
Dimensiunea lungime, lățime și
înălțime  ≤   45 x 40 x 20 cm
Accesori "
Burghiu" Viteza ≥ 80.000 rpm
  Electric - Menține viteza sub
sarcină Da
  Unghi 0°, 20°
  blocare prin răsucire  Da
 Piesa de mana pentru ras Viteza
maxima de operare ≤10.000 rpm
  Manerul ușor de folosit permite
poziționarea la 360 de grade a
lamelor de aschiere și a burghiului
în piesa manuală Da
  Buton de control ce permite
controlul sigur al aspirației prin
piesă de mână . Da
Motor  Electric  Da
Optiunele standarte Pedala de picior
Da
 Piese adugatoare  Da
 Manual de utilizare (limba de stat);
service manual  Da
SISTEMUL DE STERILIZARE
Autoclavabil sau sterilizatre cu
plasmă prin vapori de peroxid   Da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată96.1 Sistemul de rezecție artroscopică - cod 1089 ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

97 SET BRONHOSCOPIE PENTRU
CHIRURGIA TORACICA - cod 1090

1.00Bucată97.1 Videobronhoscop Terapeutic, tip 1, HDTV -
cod 1090

SET BRONHOSCOPIE PENTRU
CHIRURGIA TORACICA
COD 1090
Videobronhoscop Terapeutic, tip 1,
HDTV – 1 BUC.
a)    Inregistrare imaginii video in
calitate FULL-HD(1080p).
b)    Stocarea imaginii statice si
video pe stick USB
c)    Cu CCD compatibil HDTV
(High Definition TV)
d)    Camp de vedere (minim): 120°
e)    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 delimitarea a
leziunilor de la nivelul mucoasei
f)    Adancimea campului vizual
(minim): 3-100 mm
g)    distanta minim vizibila: 3,0
mm
h)    Capacitate de flexiune
(minim): sus 180°,jos 130°
i)    Posibilitate de rotire a partii de
insertie pentru a putea crea flexiune
dreapta/stang(minim): 120° / 120°
j)    Manerul  de comanda prevazut
cu minim 4 butoane cu functii
variabile
k)    Canal instrumentar min. 2,8
mm
l)    Diametru exterior maxim al
tubului de insertie: 6,0 mm
m)    Diametru exterior maxim al
capului distal: 6,2 mm
n)    Cipul endoscopului sa stocheze
datele de identificarea ale
endoscopului care se afiseaza pe
ecran
o)    Lungimea de lucru (minim):
600 mm
p)    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
q)    Compatibil cu trusa de
endoscopie EXERA III existent in
instituti
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată97.1 Videobronhoscop Terapeutic, tip 1, HDTV -
cod 1090

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

33100000-1

1.00Bucată97.2 Videobronhoscop Ultrasubtire, HDTV - cod
1090

Videobronhoscop Ultrasubtire,
HDTV – 1 BUC.
a)    Cu CCD compatibil HDTV
(High Definition TV)
b)    Camp de vedere (minim): 110°
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 delimitarea a
leziunilor de la nivelul mucoasei
d)    Adancimea campului vizual
(minim): 2-50 mm
e)    distanta minim vizibila: 1,5
mm
f)    Capacitate de flexiune (minim):
sus 210°,jos 130°
g)    Posibilitate de rotire a partii de
insertie pentru a putea crea flexiune
dreapta/stang(minim): 120°
h)    Manerul  de comanda prevazut
cu minim 4 butoane cu functii
variabile
i)    Canal instrumentar min. 1,2
mm
j)    Diametru exterior maxim al
tubului de insertie: 2,8 mm
k)    Diametru exterior maxim al
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată97.2 Videobronhoscop Ultrasubtire, HDTV - cod
1090

capului distal: 3,1 mm
l)    Cipul endoscopului sa stocheze
datele de identificarea ale
endoscopului care se afiseaza pe
ecran
m)    Lungimea de lucru (minim):
600 mm
n)    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
o)    Compatibil cu trusa de
endoscopie EXERA III existent in
institutie
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

1.00Bucată97.3 Videobronhoscop Terapeutic, tip 2 - cod 1090 a)  Camp de vedere (minim): 120°
b)  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 delimitarea a
leziunilor de la nivelul mucoasei
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată97.3 Videobronhoscop Terapeutic, tip 2 - cod 1090 c)  Adancimea campului vizual
(minim): 3-100 mm
d)  distanta minim vizibila: 3,0 mm
e)  Capacitate de flexiune (minim):
sus 180°,jos 130°
f)  Manerul  de comanda prevazut
cu minim 4 butoane cu functii
variabile
g)  Canal instrumentar min. 3,0 mm
h)  Diametru exterior maxim al
tubului de insertie: 6,0 mm
i)  Diametru exterior maxim al
capului distal: 6,0 mm
j)  Cipul endoscopului sa stocheze
datele de identificarea ale
endoscopului care se afiseaza pe
ecran
k)  Lungimea de lucru (minim): 600
mm
l)   Compatibil cu trusa de
endoscopie EXERA III existent in
institutie
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

1.00Bucată97.4 Videobronhoscop  - cod 1090 a)  Camp de vedere (minim): 120°
b)  Permite investigarea
endoscopica cu tehnologia de banda
ingusta de culoare, care are rolul de
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată97.4 Videobronhoscop  - cod 1090 a evidentia capilarele si structurile
de pe suprafata mucoasei, ceea ce
duce la o mai buna delimitarea a
leziunilor de la nivelul mucoasei
c)  Adancimea campului vizual
(minim): 3-100 mm
d)  distanta minim vizibila: 3,0 mm
e)  Capacitate de flexiune (minim):
sus 180°,jos 130°
f)  Manerul  de comanda prevazut
cu minim 4 butoane cu functii
variabile
g) Canal instrumentar min. 2,0 mm
h) Diametru exterior maxim al
tubului de insertie: 4,9 mm
i)  Diametru exterior maxim al
capului distal: 4,9 mm
j)  Cipul endoscopului sa stocheze
datele de identificarea ale
endoscopului care se afiseaza pe
ecran
k)  Lungimea de lucru (minim): 600
mm
l)  Compatibil cu trusa de
endoscopie EXERA III existent in
institutie
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată97.5 Videogastroscop HDTV - cod 1090 a)  Cu CCD compatibil HDTV
(High Definition TV)
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 delimitarea a
leziunilor de la nivelul mucoasei
d)  Adancimea campului vizual
(minim): 2-100 mm
e)  distanta minim vizibila: 3,0 mm
f)  Capacitate de flexiune (minim):
sus 210°,jos 90°, dreapta 100°,
stanga 100°
g) Manerul  de comanda prevazut
cu minim 4 butoane cu functii
variabile
h) Canal instrumentar min. 2,8 mm
i)  Diametru exterior maxim al
tubului de insertie: 9,2 mm
j)  Diametru exterior maxim al
capului distal: 9,2 mm
k) Cipul endoscopului sa stocheze
datele de identificarea ale
endoscopului care se afiseaza pe
ecran
l)  Lungimea de lucru (minim):
1030 mm
m) 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
n)  Compatibil cu trusa de
endoscopie EXERA III existent in
institutie
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată97.5 Videogastroscop HDTV - cod 1090 ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

1.00Bucată97.6 Set Bronhoscopie Rigida - cod 1090 a)    Telescop cu vedere directa, 0°,
d=4.5mm, l=50cm
b)    traheoscop de operare full
lumen, size 14mm(id=13
mm/od=14 mm). L=33 cm
c)    bronhoscop de operare full
lumen, size 12mm(id=11
mm/od=12 mm). L=43 cm
d)    bronhoscop rigid size 8,5
(id=10 mm/od=11 mm).L=43 cm
e)    bronhoscop rigid size 7,5 (id=9
mm/od=10 mm).L=43 cm
f)    bronhoscop rigid size 6,5 (id=8
mm/os=9 mm). L=43 cm
g)    bronhoscop Doesel-Huzly, size
6 (id=7,5/od=8,2 mm) , l=30cm
h)    bronhoscop Doesel-Huzly, size
4,5( id=6,6/od=7,3mm) , l= 30 cm
i)    Forceps alligator cu actiune
singulara, 2,5 mm, L=55 cm
j)    Foarfeca dreapta, pentru
triturarea fragmentelor de os, 2,5
mm, L=55 cm
k)    Forceps optic pentru
repozitionarea si inlaturarea
stenturilor, cu o falca fixata
l)    forceps optic aligator, pentru
coprpuri straine tari, falci largi si
maner “spring action”
m)    foarfeca KLEINSASSER, 23
cm, dreapta, cu conector de
curatare, curbate inainte 10˚
n)    cablu de lumina, 3,5 mm,
L=180 cm   -   2 buc
o)    Bronchoscop marimea 11 mm -
L=43 CM – codul verde 10,5 MM
p)    Bronchoscop marimea 14 mm -
L=43 CM – codul rosu 14 MM
q)    Tracheoscop L=33cm -
marimea 14 mm – codul albastru
r)    Stent aplicator TONN, verde
s)    Stent aplicator TONN, rosu
t)    Stent aplicator TONN, albastru
u)    maner roteps, fara cremaliera
pentru tub 4mm
v)    maner roteps, fara cremaliera
pentru tub 2mm
w)    tub roteps, d=4mm, L=60cm
x)    tub roteps, d=2mm, L=60cm
y)    header roteps, grasping
forceps, dinti tari, cap d=5mm,
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată97.6 Set Bronhoscopie Rigida - cod 1090 L=60cm
z)    header roteps, Y-stent forceps,
cap d=5mm, L=60cm
aa)    header roteps, forceps
fenestrat de retractie, cu dinti
atraumatici, cap d=5mm, L=60cm
bb)    header roteps, grasping
forceps, dinti tari, cap d=3mm,
L=60cm
cc)    header roteps, foarfeca Hook,
cap d=3mm, L=60cm
dd)    header roteps, forceps
fenestrat, cap d=3mm, L=60cm
ee)    header roteps, forceps de
retractie, cu dinti atraumatici, cap
d=3mm, L=60cm
ff)    adapter la tub roteps, pentru
curatare, cu conector Luer Lock si
O-ring
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

1.00Bucată97.7 Set pentru Criochirurgie - cod 1090. a)    Unitate de criochirurgie pentru
criobiopsie, criorecanalizare si
criodevitalizare in bronhoscopia
flexibila
b)    Unitatea sa recunoasca
instrumentul conectat si sa regleze
automat parametrii pentru fiecare

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată97.7 Set pentru Criochirurgie - cod 1090. tip de sonda
c)    Toate setarile unitatii sa fie
vizibile clar pe ecranul de pe panoul
frontal: nivel de efect, functia de
temporizare
d)    Functia de temporizare sa
indice durata de activare si sa asiste
utilizatorul cu semnale acustice si
vizuale
e)    Performanta reproductibila de
inghetare a sondei de la prima
utilizare pana la ultima
f)    Setarile de efect sa permita
monitorizarea si controlul
procesului de congelare
g)    Gazul de racire sa fie CO2
h)    Presiunea de intrare a gazului
intre 45-65 bar
i)    Sa fie disponibile sonde
flexibile de diferite diametrii  si
lungimi
j)    Sondele sa aiba capac de
protectie pentru reconditionare,
durabile la indoire si rezistenta
considerabila la rupere
k)    In conditii normale de lucru
sondele sa fie refolosibile min 100
ori
l)    Sa poata fi folosit in  biopsia
pulmonara endobronhiala si
transbronhiala
m)    Biopsiile sa poata fi prelevate
si din regiuni pulmonare dificil de
accesat prin abordare frontala sau
tangentiala
n)    Accesul sondei flexibile sa fie
asigurat prin intermediul unui
bronhoscop rigid si/sau flexibil
o)    Posibilitatea activarii de la
pedala
p)    Sa fie  disponibil minim 10
locatii de memorie
q)    Peadala simpla de activare   -
1 buc
r)    Carucior de suport al unitatii –
1 buc
s)    Cosulet din sarma pentru
accesorii – 1 buc
t)    Adaptor pentru butelia de CO2
– 1 buc
u)    Furtun pentru gaz CO2 – 1 buc
v)    Sonda flexibila de diametru
1.90 – 2.00 mm, lungime minim
900 mm  - 1 buc
w)    Sonda flexibila de diametru
2.00 – 2.40 mm, lungime minim
900 mm – 1 buc
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată97.7 Set pentru Criochirurgie - cod 1090. Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

1.00Bucată97.8 Evacuator de Fum - cod 1090 a)    Ecran LCD interactiv
b)    Cu flow control austabil
c)    monitorizarea vietii filtrelor
conectate
d)    Nivelul de zgomot la puterea
maxima: <5dBa
e)    Aspirarea fumului cu tub 1-1/4
in: > 68 cfm(1923 lpm)
f)    Aspirarea fumului cu tub 7/8
in: > 44 cfm(1257 lpm)
g)    Pedala Pneumatica cu cablu de
cel putin 300 cm
h)    filtru virusi, durata de
functionare 18 ore, doua porturi
7/8" & 1-1/4"  -  2 buc
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată97.8 Evacuator de Fum - cod 1090 declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

1.00Bucată97.9 Masina Automata de Spalat Endosc- cod
1090oape Cu Solutii

a)    Posibilitate de a spala simultan
2 endoscoape
b)    Camera de dezinfectare sa fie
confectionata din inox
c)    Conceput pentru a dezinfecta
sau steriliza chimic endoscoape
flexibile, folosind un sistem
automat de spalare si curatare a
canalelor endoscopuluii
d)    Dotat cu impimanta ce
elibereaza tichet de validare a
reprocesării
e)    Control la ermetism, spalare,
dezinfectarea, clatire, uscare
f)    Controlul fluxului de apa ce
trece prin canalele endoscopului
g)    Tipuri agenti antimicrobieni
Chimici (peracetic acid si
glutaraldehide)
h)    Utilizarea detergenților și
dezinfectanților concentrati, ce nu
necesită prepararea prealabilă de
către personal
i)    Dezinfectantul utilizat se
elimena după fiecare ciclu
j)    Detectarea automata a
scurgerilor
k)    Incarcarea detergent Automata
l)    Alarma Automata
m)    Programe de autotestare și
autodezinfecție
n)    Posibilitatea de conectare:
gastroscop, bronhoscop
o)    Compatibil cu următorii
producători de endoscoape:
Olympus, Karl-Storz, Fujinon și
Pentax
p)    Dezinfectanti înregistrati la
CNSP sau  AMED
q)    Compatibili cu solutii chimice
de la diferiti producatori
r)    Certificat de garantie de la
producator privind compatibilitatea
cu endoscoapele, iar in caz de
defectare a endoscoapelor din cauza
masinii, atunci producatorul sau

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată97.9 Masina Automata de Spalat Endosc- cod
1090oape Cu Solutii

reprezentantul isi asuma cheltuielile
pentru reparatia endoscoapelor.
s)    Solutie de dezinfectant – acid
peracetic (set 20L)- 35 seturi
t)    solutie detergent compatibil cu
dezinfectantul propus (set 10L)–10
seturi
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

1.00Bucată97.10 Laser Chirurgical - cod 1090 a)    Apertura numerica(minim):
0,25
b)    Conectorul fibrei: SC
c)    Modul semnalului:
continuu(CW) / Pulse
d)    Durata pulsului: variabil de la
0.01-60.0 secunde
e)    controlul puterii: integrat
f)    aiming beam, power: 635nm
±10nm; 4mW(max) 532nm ±10nm;
1mW(max)
g)    clasa de laser: 4
h)    classa dispozitivului: IIb
i)    racirea fibrelor: cu aer
j)    buton de deconectare de
urgenta
k)    puterea minima: 30W±20% la
980nm  +  15W±20% la 1470nm
l)    diametrul minim al nucleului

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată97.10 Laser Chirurgical - cod 1090 fibrei: 360 micro metri
m)    ochelari de protectie  -  3
seturi
n)    pedala de activare a laserului
o)    dispozitiv de racire cu aer a
fibrelor
p)    fibra DL pentru toate tipurile
de endoscoape  (3x3h) -  10 seturi
q)    fibra BARE, de tip „flat“,
refolosibila pana la 10x(10 buc) –
10 seturi
r)    stripper 600microni, 0,7mm
strip
s)    cleaver de ceramica pentru
fibra, autoclavabil
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

1.00Bucată97.11 Dulap pentru Pastrarea Endoscoapelor - cod
1090

a)    Minim 10 endoscoape stocate
vertical
b)    Prefiltru de intrare
c)    HEPA filtru cu o eficienta de
cel putin 99.95%
d)    Schimbarea aerului: >100% /
ora
e)    Curatirea aerului <= ISO Class
7
f)    Monitorizarea si vizualizarea
presiunea pozitiva a aerului in

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată97.11 Dulap pentru Pastrarea Endoscoapelor - cod
1090

dulap
g)    monitorizarea blocarii filtrelor
h)    alarma pentru deschiderea usei
i)    restrictionarea accesului la
endoscoape prin incuietoare
speciala
j)    printer integrat, printarea
raportului de pastrare a
endoscopului in interiorul dulapului
k)    monitorizarea timpului de
pastrare a endoscopului
l)    posibilitatea de trasnsmitere a
informatiilor prin retea la calculator
pentru a putea toate datele pe
calculator
m)    Timpul minim de pastrare a
endoscoapelor in stare steril: >30
zile
n)    compresor medical integrat
pentru circulatia aerului
o)    nivelul de zgomot <58dBA
p)    scanarea endoscoapelor pentru
indentificare
q)    uscarea totala a
endoscoapelor(maximum): 3 ore
r)    complianta cu standardul
european BS EN 16442
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit

33100000-1



pag. 171

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată97.11 Dulap pentru Pastrarea Endoscoapelor - cod
1090

numarului de lot oferit.33100000-1

1.00Bucată97.12 Aspirator Chirurgical - cod 1090 a)    Aspirator, chirurgical
b)    Pedala de activare a aspiratiei
c)    Piston de absorbtie fara
necesitate de intretinere
d)    vacuum(minim): 700 mmHg
"0,9 atm, 0,90 bar"
e)    fluxil (minim): 70 lt/min
f)    nivelul de zgomot: <50db
g)    tuburi din silicon autclavabil
min: 2m
h)    cel putin 2 borcane fiecare de
minim 2L produse din policarbonat
autoclavabil
i)    filtru antibacterial, autoclavabil
cel putin 50 ori -  2 buc
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

98 Videolaringoscop - cod 1095
3.00Bucată98.1 Videolaringoscop - cod 1095 Videolaringoscop

Cod 1095
Descriere Videolarigoscopul ajuta
la vizualizarea imaginei  din
cavitatea bucala la intubarea
pacientului
Parametru  Specificaţia
Vas colector Videolaringoscop cu 5

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată98.1 Videolaringoscop - cod 1095 lame reutilizabile da
Materialul Din oțelul medical cu
posibilitate de autoclavare sau
prelucrare chimica da
Display Posibilitate de afisare a
imaginea direct pe ecran mic atasat
direct pe videolaringoscop da
 Ecran de marimea  ≥ 2,5"
 Posibilitate de a intoarce ecran
sus/jos de la 0° pana pe ≥130°,
dreapta/stanga de la 0° pana pe
≥270° da
 Iluminare de tip LED  ≥ 70 LUX
Alimentare Bateria reincarcabila cu
posibilitatea de lucru continuu  ≥ 3
ore
 Memoria integrata sau un card de
memorie SD/microSD cu
posibilitate de inregistra video sau
fotografii si transfer pe calculator.
Optional
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

99 Ultrasonograf portabil  - cod  1096
1.00Bucată99.1 Ultrasonograf portabil  - cod  1096 Ultrasonograf portabil

COD  1096
APLICAŢII CLINICE  General
PROBE PORTURI  minim 1

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

1.00Bucată99.1 Ultrasonograf portabil  - cod  1096 PROBE TIP Convex 2,5 - 5 MHz
NIVELE DE GRI  ≥256
PREPROCESARE, canale digitale
≥1000
GAMA DINAMICA  ≥100dB
POSTPROCESARE  da
IMAGINE MODURI M-mod da
 M-mod şi 2-D da
 3-D (freehand) da
DOPPLER Tip PW
 Power Doppler da
 Duplex da
FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători
digitale da
 Măsurători pe reluarea video da
PAN/ZOOM imagine în timp real
da
 imagine îngheţată da
STOCARE IMAGINI Capacitate ≥
150GB
 Cine da
DICOM 3.0 COMPLIANT  da
PACHETE DE ANALIZĂ
GENERAL da
Greutate  ≤ 7 kg
Accumulator intern  da
MONITOR  14-17"
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată99.1 Ultrasonograf portabil  - cod  1096 numarului de lot oferit.33100000-1
100 Aspirator terapeutic pentru plagi - cod 1097

3.00Bucată100.1 Aspirator terapeutic pentru plagi - cod 1097 Aspirator terapeutic pentru plagi
Cod 1097
Descriere Aspirator terapeutic
destinat pacienților cu plagi
abdominale și/sau răni septice
(Negative-pressure wound therapy)
NPWT
Parametru  Specificaţia
Vas colector Capacitatea ≥ 500 ml
 Protecție la umplere da
 Vasul să fie bine fixat de dispozitiv
și montatn ergonomic pentru
posibilitatea manipularilor rapide
asupra pacientului da
Vacuum Rata, mm Hg minim -200
mmHg
 Controlul presiunii în dinamică
(digital) Da
 Regimuri pentru terapie cu
presiune negativa minim 2
Regim pentru instilație  opțional
Reglator presiune aspirație  da
Baterie internă reutilizabilă  da
Semnal baterie descărcată  acustic
  vizual
Tensiunea de alimentare  220 V, 50
Hz
Set filtre și consumabile (furtun,
rezervor, burete, pelicule hidrofobe
etc.)  pentru minim 5 proceduri
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată100.1 Aspirator terapeutic pentru plagi - cod 1097 producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

101 Distilator 50 L   - cod 1098
1.00Bucată101.1 Distilator 50 L   - cod 1098 Distilator 50 L

Cod 1098
Descriere Aparat electric ce
produce apa distilata de inalta
calitate, chiar si in conditiile
utilizarii unei surse de apa de
calitate scazuta cu domeniul de
utilizare în laborator, farmacie,
medical.
Parametru  Specificație
Recipient  ≥ 2l
Capacitatea de distilare  ≥ 50 l/h
Materialul carcasei  oțel inox
Materialul de contact si elemente de
incalzire  oțel inox
pH   5,0-7
Conductivitate  0,056-5,0 µs/cm
Modul de operare  continuu
Protectie in cazul intreruperii
accidentale a alimentarii cu apa  da
Alimentare  380 V- 50 Hz
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată101.1 Distilator 50 L   - cod 1098 referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

102 Video-Ureteroscop Flexibil - cod 1099
1.00Bucată102.1 Video-Ureteroscop Flexibil - cod 1099 Video-Ureteroscop Flexibil

Cod 1099
Descriere Video-ureteroscop
destinat pentru diagnostic și
îndepărtare de calculi ureterali prin
tehnici: extrac-ţia cu ajutorul unei
sonde-coşuleţ, sau prin fascicul
laser.
Parametrul  Specificația
Sistem optic Cimp de vedere frontal
≥ 120 grade
 Înclinarea cîmpului vizual 0 grade
 Adîncimea cîmpului vizual 3-
50mm
 Capul distal ≤ 3.2 mm
Înclinarea capului distal sus/jos ≥
270/270 grade
Diametrul tubului introdus  ≤ 3.2
mm
Lungimea de lucru  minim 600 mm
Canalul de instrumente  ≥ 1.2 mm
Compatibil cu video-procerorul
(UTV-100, pusen) aflat in dotare.
da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată102.1 Video-Ureteroscop Flexibil - cod 1099 numarului de lot oferit.33100000-1
103 Garou hemostatic digital - cod 1100

2.00Bucată103.1 Garou hemostatic digital - cod 1100 Garou hemostatic digital
COD 1100
"Descriere: Dispozitivu este  utilizat
pentru aplicarea unei presiuni cu
ajutorul mansetei pentru un anumit
membru a pacientului.
ATS with Tourniquet Cuff
(hemostatic device with cuff)"
Parametru Specificatie
Tip portabil
Numărul de porturi 1 sau 2
Numărul de manșete potențiale
manșetă dublă
Tip baterie (litiu)  <6 h
Standard internațional de alarmă da
Display grafic (afișaj parametri de
lucru) LED, TFT
Presiunea ocluziunii membrelor da
Detectarea ocluziei liniei  da
Detectarea scurgerilor avansate da
Test Pre-Op cu manșon da
Cuff Alert da
Blocare automată a manșetei da
Geantă  de transport opțional
Alimentare 220 V 50 Hz
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată103.1 Garou hemostatic digital - cod 1100 numarului de lot oferit.33100000-1
104 Dispozitiv pentru măsurarea presiunii în

balonul din trahiostomă la intubare - cod
1110

2.00Bucată104.1 Dispozitiv pentru măsurarea presiunii în
balonul din trahiostomă la intubare - cod 1110

Dispozitiv pentru măsurarea
presiunii în balonul din trahiostomă
la intubare
Cod 1110
Descriere Deflectă și umflă
manșetele endotraheale sau traheale
cu volum mare, cu presiune
scăzută.
Parametru  Specificația
 Diapazon de masurare a
manometrului 120 cmH2O
 Interval verde, ce marcheaza
intervalele ideale  pentru tuburile
ET da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

105 Inhalator mobil  - cod 1111
3.00Bucată105.1 Inhalator mobil  - cod 1111 Inhalator mobil

Cod 1111
Descriere  Nebulizatorul dat este
dedicat pentru tratarea cailor
respiratorii inferioare.
Parametrul  Specificația
Dispozitiv Portabil da
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată105.1 Inhalator mobil  - cod 1111  Tratament pulmonar da
 Dimensiunea particulei nebulizate
< 4 microM
 Rata de nebulizare < 0,5 ml/min
 Nivel de zgomot redus  < 60 dB
Alimentarea electrică Rețea
electrică 220 V, 50 Hz da
Circuite linii de conectare a
dispozitivului la pacien, masca
adult ≥ 50 buc
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

106 Laringoscop cu 5 lame  - cod 1112
5.00Bucată106.1 Laringoscop cu 5 lame  - cod 1112 Laringoscop cu 5 lame

Cod 1112
Descriere dispozitiv care permite
vizualizarea laringelui, intubare
pacient
Parametrul  Specificația
Baterie  ≥1,5 V - tip (c)
Baterie maner  ≥2,5V , A ≥ 28mm
Maner cu lumina rece  da
Lame - marimi diferite cu fibră
optică  5 buc
dimensiuni  ≤ 79x12 mm
≥210x20 mm
Material inox sterilizabil  da
Autoclavabil la 5 min.   ≥134 ° C
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată106.1 Laringoscop cu 5 lame  - cod 1112 Intensitatea luminoasa  ">3.500 /
2,5 V
 >10.000  / 3,5 V"
 Potrivite tuturor sistemelor ISO
europene  da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

107 Endomotor cu fir cu apex locator  - code
1113

4.00Bucată107.1 Endomotor cu fir cu apex locator  - code 1113
Endomotor cu fir cu apex locator

COD  1113
Caracteristici:
• Ecran LCD color - da
• Buton touch - da
• Motor, silențios, de cuplu mare -
da
• Sistem de iluminare cu mane
detașabil – da
• 16:1 NSk unghiul de împingere a
butonului de schimbare NSK endo-
mate - da
• Unitatea motorică precisa și
eficienta cât si tehnologia de
măsurare a canalelor cu mai multe
frecvente pot simultan să obțină
măsurarea canalului cât ai
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

4.00Bucată107.1 Endomotor cu fir cu apex locator  - code 1113 prepararea acestuia - da
• Incluzând sistemul de expansiune
a canalului principal, ca și
Dentsply Wave One, VDW
Reciproc - da
• Baterie renarcabila - da
Detalii tehnice:
• Tensiunea de lucru a adaptorului:
220V, 50HZ
• Gama de cuplu reglabila:
0.6,0Ncm (6-40mN.m)
• 5 trepte de reglare a vitezei de
rotatie: 150rpm-650rpm
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

108 Analizator biochimic, automat 400 teste, cu
sistem de tip deschis  - code 1114

1.00Bucată108.1 Analizator biochimic, automat 400 teste, cu
sistem de tip deschis  - code 1114

Analizator biochimic, automat 400
teste, cu sistem de tip deschis
Cod 1114  (150230)
Descriere Analizator automat
destinat analizelor biochimice cu
sistem deschis de reactivi.
Sistem analitic automat cu
calculator integrat sau exterior
(procesor, monitor,
tastatura+mouse)
Tip de lucru  continuu
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată108.1 Analizator biochimic, automat 400 teste, cu
sistem de tip deschis  - code 1114

Tip sistem   deschis
  randoom acces
Capacitatea (teste/oră)  ≥ 400 (teste
fotometrice, fără modulul ISE)
Posibilitatea efectuării analizelor
urgente  da
Tipul dispozitivului   staţionar
Tip probă  Ser şi plasmă
  urină
  sînge integru / hemolizat
  CSF (lichid cefalo-rahidian)
Tip diluare  automat
Sistem de spălare total automat
(cuvă, ac, sistem de dozare)  da
Program control al calității  da
Compartiment reactivi  cu răcire
Rotor cu încălzire pentru probe  cu
termostat la 37 grade C
Cuvă pentru probe reutilizabil da,
(indicați ciclurile posibile de
reutilizare)
Regimuri de măsurare Cinetic da
 Mono și bi-cromatic da
 Imunoturbidimetrc da
 Controlul cantității de reagent
rămas da
  Semnalizare lipsă reagent și probă
da
Sistemul de dozare Reagenții
Utilizarea a minim 2 metodici:
mono și bireagent
  Volumul reagentului programabil
cu pasul 1 µl
 Sistemul de dozare Cu sensor de
obstacol
Alimentarea  220 V, 50 Hz*Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată108.1 Analizator biochimic, automat 400 teste, cu
sistem de tip deschis  - code 1114

utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
Conditii: Achitarea sumelor 250
000 - 1 400 000 lei pina la 12 luni

33100000-1

109 Sistem radiografic digital (cu bucky verical)
- code 1115

1.00Bucată109.1 Sistem radiografic digital (cu bucky verical)  -
code 1115

Sistem radiografic digital (cu bucky
vertical)
Cod 1115  (210210)
Descriere Sistem radiografic pentru
uz general, libertate de mişcare şi
multiple configurări. Aria larga de
mişcare a mesei, cu posibilitatea de
ajustare a limitelor, bucky-ului şi a
stativului vertical permit expuneri
de la cap pînă la degetul piciorului
fără să fie necesară repoziţionarea
pacientului.
Parametru   Specificaţia
Modul radiologic Digital Detector
unic da
Tip masă Tip  Piedestal
 Suport electric  da
 Mișcarea mesei Longitudinală, cm
de la 80
  Laterală, cm ≥24
  Verticală  da
 Fața mesei Densitatea mesei <1
mm Al
  Greutatea maximă a pacientului,
kg de la 180
  Suportul mesei Pedistal
  Sistem de control electromagnetic
Sistemul BUCKY a mesei  Tip
motorizat
  Dimensiunea, cm minimum 40x40
  Controlul automat al expunerii
(AEC) 3 cîmpuri
  Raportul grilei ≥10:1
  Deplasarea longitudinală, cm 50
BUCKY vertical  Dimensiunea, cm
minimum 40x40
  Controlul automat al expunerii
(AEC) da
  Raportul grilei ≥10:1
  Mărimea casetei ≥40x40
  Deplasarea longitudinală, cm max.
180 cm
Detector Mărimea detector, cm
≥35x43
 Configurare detector Fără fir da
 Caracteristicele detectorului
Rezoluția matricei, pixeli
2428x2428
  Mărimea pixelului ≤150 µm
 Panou de control Selectarea
automată a parametrilor da
  Post-procesarea anatomică
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată109.1 Sistem radiografic digital (cu bucky verical)  -
code 1115

specifică da
  Procesarea manuală da
Procesarea avansată   da
Generator de raze X   ≥ 60 kW
Tubul de raze X  Intensitatea
maximă la 100 kV minimum 630
mA
  Dimensiunea spotului focal, mm
0.6 și 1.2
  Capacitatea termică, KHU ≥
300000
  Rata de răcire, HU/min ≥1250
  Panou de control pe tubul
radiologic da
  Poziționarea automată a tubului da
Suspensia tubului  Controlul razelor
X a tubului montat da
Accesorii  Sticlă plumbată minim
1x0,8 m
  Guleraș de protecție 2 seturi
  Sorț de protecție 3 seturi
Integrarea  Stocarea clasa SOP
DICOM 3.0 da
Cerințe față de alimentarea electrică
Standard
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
Conditii: Achitarea sumelor 250
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1.00Bucată109.1 Sistem radiografic digital (cu bucky verical)  -
code 1115

000 - 1 400 000 lei pina la 12 luni33100000-1

110 Sistem videoendoscopic pentru
videocolonoscopie  - code 1116

1.00Bucată110.1 Sistem videoendoscopic pentru
videocolonoscopie  - code 1116

Sistem videoendoscopic  pentru
videocolonoscopie
Descriere Sistem video pentru
investigarea internă , destinat
pentru a vizualiza şi trata afecţiuni
în interiorul intestinului gros
Cod 1116  (290180)
Parametrul   Specificația
Videoprocesor Intrări cameră  ≥1
 Controale / caracteristici Ajustare
nuanță da
  Iluminare auto
  Balans de alb auto
  Acuitate da
  Videocompensare da
  Alte controale zoom
 Ieșiri RGB 1
  Y/C ≥1
  Digital (DVI, SDI, HD-SDI) da
Sursa de lumină      Tip  integrată
cu procesorul
 Tip lampă  Xenon sau LED
 Timp de viață lampă  ≥500 h
 Putere lampă  ≥ 250 W
 Putere lampă de rezervă  ≥ 150 W
 Contor lampă  da
 Mod standby  da
 Lampă de rezervă   da
Periferice disponibile Display
medical  ≥ 19 inci
 Imprimantă Video  da
 Recorder disc Video  da
 Captura digitală  da
 Suport pe rotile  da
Sistem de furnizare a aerului/apei
minim 3 regimuri de lucru
   volumul vasului pentru apă
minim 250 ml
Sistem de aspirație Tip  Separat de
procesor
 Volumul rezervorului  1,4-1,8  litri
 Vid  da
 Dirijarea nivelului de aspirare  în
trepte
Accesorii:  Sursa de lumină 1 unit.
  Pompă  inclusă
         0,3- 0,6 Pa
  Lampă halogen de rezervă 2 unit.
  Piesă bucală 2 unit.
  Tester automat 1 unit. (să se indice
modelul)
  Aspirator endoscopic ≥0.85 bar
  Vas de revervă pentru aspirator ≥
1,5 l, 1 unit.
  Filtre pentru aspirator 5 unit.
  Cameră video cu adaptor pentru
endoscop 1 unit.
  Monitor  1 unit.
  Troliu 1 unit.
  Polițe reglabile la înălțime 4 unit.
Videocolonoscop Tip Video HD
 Tubul de inserție Lungimea totală
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată110.1 Sistem videoendoscopic pentru
videocolonoscopie  - code 1116

≥1990
  Lungimea de lucru ≥ 1680 mm
  Diametrul exterior ≤ 12.8 mm
 Canalul de lucru Diametrul ≥ 3,7
mm
 Optica Unghiul cîmpului de vedere
>140
  Înclinarea cîmpului vizual 0 grade
  Adîncimea cîmpului vizual 3-100
 Rata de deflecție sus/jos 180 grade
  stînga/dreapta 160 grade
 Imersibil  da
 Metode de sterilizare  Chimic
   Etilen oxid opțional
   Posibilitatea de a se efectua
multiple proceduri de sterilizare
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
Conditii: Achitarea sumelor 250
000 - 1 400 000 lei pina la 12 luni

33100000-1

111 Sistem videoendoscopic pentru
videogastroscopie  - code 1117

1.00Bucată111.1 Sistem videoendoscopic pentru
videogastroscopie  - code 1117  Sistem videoendoscopic pentru

videogastroscopie
Descriere Sistem video pentru
investigarea  și tratamentului căilor
gastrice
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată111.1 Sistem videoendoscopic pentru
videogastroscopie  - code 1117

Cod 1117  (290190)
Parametrul   Specificația
Videoprocesor Intrări cameră  ≥1
 Controale / caracteristici Ajustare
nuanță da
  Iluminare auto
  Balans de alb auto
  Acuitate da
  Videocompensare da
  Alte controale zoom
 Ieșiri RGB 1
  Y/C ≥1
  Digital (DVI, SDI, HD-SDI) da
Sursa de lumină      Tip lampă
Xenon sau LED
 Timp de viață lampă  ≥500 h
 Putere lampă  ≥ 250 W
 Putere lampă de rezervă  ≥ 150 W
 Contor lampă  da
 Mod standby  da
 Lampă de rezervă   da
Periferice disponibile Display
medical  ≥ 19 inci
 Captura digitală  da
 Suport pe rotile  da
Sistem de furnizare a aerului/apei
minim 3 regimuri de lucru
   volumul vasului pentru apă
minim 250 ml
Sistem de aspirație Tip  Separat de
procesor
 Volumul rezervorului  1,4-1,8  litri
 Vid  da
 Dirijarea nivelului de aspirare  în
trepte
Accesorii:  Sursa de lumină 1 unit.
  Pompă  inclusă
         0,3- 0,6 Pa
  Lampă halogen de rezervă 2 unit.
  Piesă bucală 2 unit.
  Tester automat 1 unit. (să se indice
modelul)
  Aspirator endoscopic ≥ 0.85 bar
  Vas de revervă pentru aspirator  ≥
1,5 l, 1 unit.
  Filtre pentru aspirator 5 unit.
  Cameră video cu adaptor pentru
endoscop 1 unit.
  Display medical HD ≥ 19 inci
  Troliu 1 unit.
  Polițe reglabile la înălțime 4 unit.
Videogastroscop Tip  HD
 Tubul de inserție Lungime totală ≥
1300 mm
  Lungime de lucru  ≥  1000 mm
  Diametrul exterior ≤ 9.5 mm
  Marcaj de lungime da
 Canal de lucru  Numărul de canale
≥1
  Diametrul  ≥ 2,8 mm
 Optica Unghiul cîmpului vizual ≥
140 grade
  Înclinația cîmpului vizual 0 grade
  Adîncimea cîmpului vizual 3-100
mm
 Tipul și unghiurile de deflecție
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată111.1 Sistem videoendoscopic pentru
videogastroscopie  - code 1117

Sus/jos 210 grade
  Stînga/dreapta 90 grade
 Spălarea obiectivului  da
 Metode de sterilizare  Chimic
   Etilen oxid opțional
   Posibilitatea de a se efectua
multiple proceduri de sterilizare
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
Conditii: Achitarea sumelor 250
000 - 1 400 000 lei pina la 12 luni

33100000-1

112 Ultrasonograf General, Cardiac,
performanta inalta  - code 1118

1.00Bucată112.1 Ultrasonograf General, Cardiac, performanta
inalta  - code 1118

Ultrasonograf General, Cardiac,
performanţă înaltă
Cod  1118 (300100)
APLICAŢII CLINICE  General,
cardiac
PROBE PORTURI  3
PROBE TIP, MHz Linear 5 - 12
 Phased/Vector 2-7,5
 Multifrequency da
 TEE 2-7,5
 CW 1,9-2,5
 Volum 3D 2 - 6
NIVELE DE GRI  ≥256
GAMA DINAMICĂ  ≥250dB
PREPROCESARE, Canale digitale
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată112.1 Ultrasonograf General, Cardiac, performanta
inalta  - code 1118

≥120000
POSTPROCESARE  da
IMAGINE MODURI M-mod da
 M-mod şi 2-D da
 3-D (freehand) da
 3-D (automatic) da
 4-D (live 3-D) da
 Harmonic imaging da
DOPPLER Tip CW, PW, CFM
 Afişare frecvenţă da
 Afişare viteză da
 Power Doppler da
 Duplex  da
 Triplex  da
FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători
digitale da
 Diapazon dinamic selectabil da
 Focalizare de transmisie ajustabilă
da
 Focalizare de recepţie dinamică da
 Măsurători pe reluarea video da
PAN/ZOOM imagine în timp real
da
 imagine îngheţată da
STOCARE IMAGINI Capacitate
≥250GB
 Cine da
DICOM 3.0   da
MONITOR FIZIOLOGIC  ECG
PACHETE DE ANALIZĂ Cardiac
da
 Vascular  da
 Stress echo da
 Altele Să se indice
GHID ACE Cardiac   da
MONITOR  19"
DIVIZARE MONITOR  da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată112.1 Ultrasonograf General, Cardiac, performanta
inalta  - code 1118

(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
Conditii: Achitarea sumelor 250
000 - 1 400 000 lei pina la 12 luni

33100000-1

113 Ultrasonograf General, OB-GYN,
performanta inalta  - code 1119

1.00Bucată113.1 Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta
inalta  - code 1119

Ultrasonograf General, OB-GYN,
performanţă înaltă
Cod  1119  (300200)
APLICAŢII CLINICE  General,
OB/GYN
PROBE PORTURI  4
PROBE TIP, MHz Linear 5 - 12
 Convex 2,5 - 5
 Endovaginal 5 - 9
 Volum 3D 2 - 6
NIVELE DE GRI  ≥256
PREPROCESARE, canale digitale
≥120000
GAMA DINAMICA  ≥250dB
POSTPROCESARE  da
IMAGINE MODURI M-mod da
 M-mod şi 2-D da
 3-D (freehand) da
 3-D (automatic) da
 4-D (live 3-D) da
 Harmonic imaging da
DOPPLER Tip CW, PW, CFM
 Afişare frecvenţă da
 Afişare viteză da
 Power Doppler da
 Duplex da
 Triplex da
FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători
digitale da
 Diapazon dimamic selectabil da
 Focalizare de transmisie ajustabilă
da
 Focalizare de recepţie dinamică da
 Măsurători pe reluarea video da
PAN/ZOOM imagine în timp real
da
 imagine îngheţată da
STOCARE IMAGINI Capacitate ≥
250GB
 Cine da
DICOM 3.0 COMPLIANT  da
PACHETE DE ANALIZĂ
OB/GYN  da
 Elastografie da
GHID ACE Transrectal da
 Transperineal da
MONITOR  ≥ 19"
DIVIZARE MONITOR  da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
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1.00Bucată113.1 Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta
inalta  - code 1119

Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
Conditii: Achitarea sumelor 250
000 - 1 400 000 lei pina la 12 luni

33100000-1

114 Ultrasonograf General, Cardiac,
performanta inalta  - code 1120

1.00Bucată114.1 Ultrasonograf General, Cardiac, performanta
inalta  - code 1120

Ultrasonograf General, Cardiac,
performanţă înaltă
Cod  1120 (300100)
APLICAŢII CLINICE  General,
cardiac
PROBE PORTURI  3
PROBE TIP, MHz Linear 5 - 12
 Phased/Vector 2-7,5
 Multifrequency da
 TEE 2-7,5
 CW 1,9-2,5
 Volum 3D 2 - 6
NIVELE DE GRI  ≥256
GAMA DINAMICĂ  ≥250dB
PREPROCESARE, Canale digitale
≥120000
POSTPROCESARE  da
IMAGINE MODURI M-mod da
 M-mod şi 2-D da
 3-D (freehand) da
 3-D (automatic) da
 4-D (live 3-D) da
 Harmonic imaging da
DOPPLER Tip CW, PW, CFM
 Afişare frecvenţă da
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1.00Bucată114.1 Ultrasonograf General, Cardiac, performanta
inalta  - code 1120

 Afişare viteză da
 Power Doppler da
 Duplex  da
 Triplex  da
FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători
digitale da
 Diapazon dinamic selectabil da
 Focalizare de transmisie ajustabilă
da
 Focalizare de recepţie dinamică da
 Măsurători pe reluarea video da
PAN/ZOOM imagine în timp real
da
 imagine îngheţată da
STOCARE IMAGINI Capacitate
≥250GB
 Cine da
DICOM 3.0   da
MONITOR FIZIOLOGIC  ECG
PACHETE DE ANALIZĂ Cardiac
da
 Vascular  da
 Stress echo da
 Altele Să se indice
GHID ACE Cardiac   da
MONITOR  19"
DIVIZARE MONITOR  da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
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1.00Bucată114.1 Ultrasonograf General, Cardiac, performanta
inalta  - code 1120

numarului de lot oferit.
Conditii: Achitarea in rate 24 luni,
fara avans.

33100000-1

115 Centrifugă de laborator 10 eprubete   - code
1121

3.00Bucată115.1 Centrifugă de laborator 10 eprubete   - code
1121

COD 1121
Denumire Centrifugă de laborator
10 eprubete 8 – 10 ml
Descriere Centrifuga de laborator
sunt destinate pentru separarea
particulelor suspendate în lichide
Descriere generală
Viteza de rotație 1000 – 4500 rpm
Posibilitate de setare a vitezei Da
Capacitatea tuburilor  8 – 10 ml
Numărul de tuburi 8 – 12 tuburi
Interval de centrifugare 0 – 60 min
Pas de incrementare a timpului
Maximum 1 min
Securitate  Blocarea capacului în
timpul lucrului
Nivel de zgomot Maximum 70 dB
Indicatori
Indicarori vizual și acustic da
Pornire/oprire da
Capac deschis da
Depășirea vitezei da
Display Digital
Sursa de energie electrică
Tensiune de alimentare 220 V, 50
Hz
Cablu de alimentare Tip Schuko
Fereastra, orificiu sau alt acces,
necesar pentru efectuarea
procedurii de verificare periodica,
conform normelor si standartelor in
viguare da
Standarte și certificate
Certificat  CE ( Certificat european)
Standard ISO 13485
Instruire
Training pentru utilizatori Da
Training pentru personal tehnic Da
Documentație
Manualul de utilizare română sau
rusă, tipărit și în format electronic
Manualul de service  Engleză,
tipărit și în format electronic
Logistică
Transportare la adresa solicitată Da
Instalare Da
Testare  Da
Garanție
Perioada de garanție Minim 3 ani
Efectuarea mentenanței în perioada
de garanție de către furnizor
Conform recomandărilor
producătorului
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată115.1 Centrifugă de laborator 10 eprubete   - code
1121

Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
Conditii: Garantia de 3 ani, training
personal tehnic,
 manual de utilizare si manual
tehnic tiparit si in format electronic,
efectuarea mentenanței în perioada
de garanție de către furnizor.

33100000-1

116 Centrifugă de laborator 45 eprubete   - code
1122

1.00Bucată116.1 Centrifugă de laborator 45 eprubete   - code
1122

COD 1122
Denumire Centrifugă de laborator
45 eprubete 8 – 10 ml
Descriere Centrifuga de laborator
sunt destinate pentru separarea
particulelor suspendate în lichide
Descriere generală
Viteza de rotație 1000 – 4500 rpm
Posibilitate de setare a vitezei Da
Capacitatea tuburilor  8 – 10 ml
Numărul de tuburi 40 - 50 tuburi
Interval de centrifugare 0 – 60 min
Pas de incrementare a timpului
Maximum 1 min
Securitate  Blocarea capacului în
timpul lucrului
Nivel de zgomot Maximum 70 dB
Indicatori
Indicarori vizual și acustic da
Pornire/oprire da
Capac deschis da
Depășirea vitezei da
Display Digital
Fereastra, orificiu sau alt acces,
necesar pentru efectuarea
procedurii de verificare periodica,
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată116.1 Centrifugă de laborator 45 eprubete   - code
1122

conform normelor si standartelor in
viguare da
Sursa de energie electrică
Tensiune de alimentare 220 V, 50
Hz
Cablu de alimentare Tip Schuko
Standarte și certificate
Certificat  CE ( Certificat european)
Standard ISO 13485
Instruire
Training pentru utilizatori Da
Training pentru personal tehnic Da
Documentație
Manualul de utilizare română sau
rusă, tipărit și în format electronic
Manualul de service  Engleză,
tipărit și în format electronic
Logistică
Transportare la adresa solicitată Da
Instalare Da
Testare  Da
Garanție
Perioada de garanție Minim 3 ani
Efectuarea mentenanței în perioada
de garanție de către furnizor
Conform recomandărilor
producătorului
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată116.1 Centrifugă de laborator 45 eprubete   - code
1122

numarului de lot oferit.33100000-1

117 Cintar analitic precizie 0,001 g  - code 1123
1.00Bucată117.1 Cintar analitic precizie 0,001 g  - code 1123 COD 1123

Denumire Cintar analitic precizie
0,001 g
Descriere Cîntar este un dispozitiv
cu o precizie înaltă de măsurare
utilizat pentru cîntărirea probelor de
laborator
Tipul cîntarului Electronic
Carcasă de protecție împotriva
influienței preciziei de măsurare Da
Greutatea maximă de măsurare 100
gr – 250 gr
Precizia de măsurare Maximum
0,001 gr
Afișaj Ecran LCD
Buton de readucere la „0” Da
Funția de autocalibrare Da
Alimentare Bloc de alimentare sau
baterii
Standarte și certificate de
conformitate
Certificate CE sau SM (Standart
Moldovenesc)
Logistică
Transportare la locul solicitat Da
Instalare  Da
Cerințe față de producător și
furnizor
Garanție Minimum 2 ani
Manual de utilizare Da
Manual de service Da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată117.1 Cintar analitic precizie 0,001 g  - code 1123 copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

118 Cintar analitic precizie 1 g  - code 1124
1.00Bucată118.1 Cintar analitic precizie 1 g  - code 1124 COD 1124

Denumire Cintar analitic precizie 1
g
Descriere Cîntar este un dispozitiv
cu o precizie înaltă de măsurare
utilizat pentru cîntărirea probelor de
laborator
Tipul cîntarului Electronic
Carcasă de protecție împotriva
influienței preciziei de măsurare Da
Greutatea maximă de măsurare 200
g – 600 g
Precizia de măsurare Maximum 1
gr
Afișaj Ecran LCD
Buton de readucere la „0” Da
Funția de autocalibrare Da
Alimentare Bloc de alimentare sau
baterii
Standarte și certificate de
conformitate
Certificate CE sau SM (Standart
Moldovenesc)
Logistică
Transportare la locul solicitat Da
Instalare  Da
Cerințe față de producător și
furnizor
Garanție Minimum 2 ani
Manual de utilizare Da
Manual de service Da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată118.1 Cintar analitic precizie 1 g  - code 1124 Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

119 Coagulator cu plasma de argon sigilarea
vaselor de calibru mare  - code 1125

1.00Bucată119.1 Coagulator cu plasma de argon sigilarea
vaselor de calibru mare  - code 1125

COD 1125
Denumire Coagulator cu plasmă de
argon și sigilarea vaselor sanguine
de calibru mare
Descriere Coagulator cu plasmă de
argon și sigilarea vaselor sanguine
de calibru mare este dispozitiv
utilizat pentru chirurgia pe organele
puternic vascularizate, pentru o
coagulare mai bună, și pentru
sigilarea vaselor sangvine de
calibru mare
Descriere generală
Modul electrochirurgie Da
Modul plasmă cu argon Da
Amplasat pe troleu Da
Bornă conexiune împămîntare Da
Self test la inițializare Da
Interfață de afișare LCD,
touchscreen
Alarme Da, sonor, vizual
Modul electrochirurgie
Frecvența de lucru Minim 350 kHz
Monopolar izolat Da
Bipolar izolat Da
Putere tăiere monopolar Minimum
300 W
Putere coagulare monopolar
Minimum 150 W
Putere tăiere bipolar Minimum 100
W
Putere coagulare bipolar Minimum
100 W
Regimuri de lucru Minimim 10
regimuri
Regim de lucru Sigilarea vaselor
sangvine de calibru mare tehnologia
Ligasure sau echivalentul (de
indicat)
Regimuri de lucru Autocut, drycut,
soft coag, spraycoag
Configurare automată a puterii de
ieșire în sigilare Da
REM control Da
Mod de activare Pedală, și mînerul
electrodului activ
Modul cu Argon
Flux de plasmă Ajustabil
Flux de plasmă 0,1 – 8 L/min
Filtru de particule La intrare
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată119.1 Coagulator cu plasma de argon sigilarea
vaselor de calibru mare  - code 1125

Butelie Argon disponibil Da, minim
5L
Regim de lucru forțată
 de precizie
 pulsată
Aspirator de fum
Indicatori Nivel flux de aspirare
Indicator Starea de uzură a filtrului
Tip filtru Cu cărbune
Eficiența filtrului Minim 99,99 %
Alarme
Electrod neutru deconectat Da
Presiune Argon joasă Da
Eroare sistem Da
Troleu
Spațiu de amplasare butelii Da
Amplasat pe roți cu frîne Da
Coș pentru amplasare accesorii Da
Consumabile și accesorii
Mîner pentru electrod activ și
electrod activ tip lamă, reutilizabil,
pentru electrochirurgia
convențională 3 bucăți
Mîner pentru electrod rigid
endoscopic diametru 5 mm, cu
cablu de conectare  3 – 4 m,
reutilizabil, pentru chirurgia cu
argon 2 bucăți
Electrod rigid endoscopic diametru
5 mm, lungime activă 320 mm,
compatibil cu miner, reutilizabil,
pentru chirurgia cu argon,
compatibil cu mîner 2 bucăți
Electrod rigid pentru intervenții
deschise diametru 5 mm, lungime
activă 100 mm, compatibil cu
mîner, reutilizabil, pentru chirurgia
cu argon, compatibil cu mîner 2
bucăți
Electrod neutru din cauciuc
electroconductor, reutilizabil, tip
pediatric 1 bucată
Electrod neutru din cauciuc
electroconductor, reutilizabil, tip
matur 1 bucată
Electrod neutru de unică utilizare,
pediatrice 20 bucăți
Pedale pentru lucru, cu butoane
pentru coagulare și tăiere 1 bucată
Butelie cu argon cu reductoare de
presiune și furtune pentru conectare
(încărcate cu argon la livrare) 2
bucăți
Instrument laparoscopic pentru
sigilare vaselor, cu activare
manuală și de la pedală Diametru 5
mm, lungimea axului de lucru 300-
400 mm, cu acoperire dielectrică,
reutilizabil, autoclavabil, tip bipolar
Instrument laparoscopic 1 bucată
Lame sterile cu suport pentru lame,
de unică utilizare pentru instrument
laparoscopic 100 bucăți
Forceps pentru sigilare vaselor, cu
activare manuală și de la pedală
Lungime 160 -200 mm, reutilizabil,
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată119.1 Coagulator cu plasma de argon sigilarea
vaselor de calibru mare  - code 1125

autoclavabil, tip bipolar
Lame sterile cu suport pentru lame,
de unică utilizare pentru forceps
100 bucăți
Filtru cu cărbune pentru aspirator
15 bucăți
Furtun pentru aspirator cu
conexiune pe mînerul electrodului
activ 20 bucăți
Sursa de energie electrică
Tensiune de alimentare 220 V, 50
Hz
Cablu de alimentare Tip Schuko
Standarte și certificate
Certificat  CE ( Certificat european)
Standard ISO 13485
Instruire
Training pentru utilizatori si inginer
Da
Documentație
Manualul de utilizare română sau
rusă, tipărit și în format electronic
Manualul de service  Da
Logistică
Transportare la adresa solicitată Da
Instalare Da
Testare  Da
Garanție
Perioada de garanție Minim 3 ani
Efectuarea mentenanței în perioada
de garanție de către furnizor
Conform recomandărilor
producătorului
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată119.1 Coagulator cu plasma de argon sigilarea
vaselor de calibru mare  - code 1125

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

33100000-1

120 Compresor de aer medical portabil  - code
1126

4.00Bucată120.1 Compresor de aer medical portabil  - code
1126

COD 1126
Denumire Compresor de aer
medical portabil
Descriere Compresor de aer
medical portabil este un dispozitiv
care generează aer medical pentru
dispozitivele de CPAP neonatal
Tipul compresorului Portabil
Tip compresor Fără ulei
Mîner pentru transportare Da
Presiunea generată necesară Între 3
– 4 bar
Posibilitate de ajustare manuală a
presiunii de ieșire Da
Fluxul de aer la presiunea maximă
Minimum 14 L/min la 3.5 bar
Tip conector pentru furtun la ieșire
DISS
Sursa de alimentare
Tensiune de alimentare 220 V, 50
Hz
Cablu de alimentare Tip Schuko
Instalare  Da
Standarte și certificate
Certificat  CE ( Certificat european)
Standard ISO 13485
Instruire
Training pentru utilizatori Da
Training pentru personal tehnic Da
Documentație
Manualul de utilizare română sau
rusă
Manualul de service  Engleză,
tipărit și în format electronic
Logistică
Transportare la adresa solicitată Da
Instalare Da
Testare  Da
Garanție
Perioada de garanție Minim 3 ani
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

4.00Bucată120.1 Compresor de aer medical portabil  - code
1126

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

33100000-1

121 Compresor de aer medical  - code 1127
1.00Bucată121.1 Compresor de aer medical  - code 1127 COD 1127

Denumire Compresor de aer
medical
Descriere Compresor de aer
medical este un dispozitiv care
generează aer medical pentru
dispozitivele de ventilare
Tipul compresorului Amplasat în
secție
Mîner pentru transportare Da
Presiunea maximă generată  7 – 8
bari
Presiunea de ieșire necesară 4 bari
Posibilitate de ajustare manuală a
presiunii de ieșire Da
Manometru  La reglatorul de
presiune
Fluxul de aer  80 L/min
Supapă de evacuare  Pe rezervor
Supapă de siguranță Da
Separator de umiditate Da
Rezervor de aer 30 - 40 L
Tipul pompei Fără ulei
Zgomot produs 50 – 60 dB
Conector ieșire  Cu cuplare rapidă
Sursa de alimentare
Tensiune de alimentare 220 V, 50
Hz
Cablu de alimentare Tip Schuko
Instalare  Da
Standarte și certificate
Certificat  CE ( Certificat european)
Standard ISO 13485
Instruire
Training pentru utilizatori Da
Training pentru personal tehnic Da
Documentație
Manualul de utilizare română sau
rusă, tipărit și în format electronic
Manualul de service  Engleză,
tipărit și în format electronic
Logistică
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CantitateaUnitatea de
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată121.1 Compresor de aer medical  - code 1127 Transportare la adresa solicitată Da
Instalare Da
Testare  Da
Garanție
Perioada de garanție Minim 3 ani
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

122 Dispozitiv doppler a vaselor extra și intra
craniene  - code 1128

1.00Bucată122.1 Dispozitiv doppler a vaselor extra și intra
craniene  - code 1128

COD 1128
Denumire Dispozitiv doppler a
vaselor extra și intra craniene
(Duplex)
Descriere Sistem de doppler
transcranial cu posibilitate de
monitorizare și diagnosticare
traumelor cranio-cerebrale
Consolă Portabil
 Cu monitor integrat
 Boxe integrate
Ecran Touch screen
 Minim 15 inch
Sonde 2 MHz, manuală
 4 MHz, manuală
 8 MHz, manuală
 1.6 sau 2 MHz, cu monitorizare și
fixare rigidă pe craniu pentru
diagnosticarea traumelor cranio -
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1.00Bucată122.1 Dispozitiv doppler a vaselor extra și intra
craniene  - code 1128

cerebrale
Suport pentru probe Da
Tip sondă CW, PW
Porturi active Minim 4 porturi
 Fiecare port să suporte toate
tipurile de sonde
Procesare Doppler Spectru Color
 M-Mode
 Minim afișare 9 adîncimi simultan
 Afișare simultană: Doppler
spectru, M- mode, Doppler audio
Indici calculați Vs , Vd, Vm, PI, RI,
Vs/Vd, viteza medie, numărul
emboliilor
Modul de monitorizare Unilateral
 Bilateral
 Monitorizare continua: trenduri
 Indicator eviniment: Automat
predifinit, limită de alarmă
 Detectare traumelor cranio-
cerebrale
 Detectare embolii
 Teste de reactivitate vasomotorie,
reținere inspir, hiperventelare

 Analiză detaliată embolie
Post-Procesare Raw-Data
Adîncime, Amplificare semnal
Posibilități software Protocoale:
presetate, configurabile
 Interfața de lucru: configurabilă
 Date pacient
 Limba: Română/ Engleză
 Rapoarte configurabie
Conectivitate DICOM 3.0
Export date PDF, ODT, PNG,
DICOM
 Mp4
 Excel grafice
 Raw Data
Alimentare 220 V/50 Hz
 Baterie, autonomie minim 2 ore
Standarte și certificate
Certificat  CE ( Certificat european)
Standard ISO 13485
Instruire
Training pentru utilizatori Da
Module necesare:  Prezentare
generală, pregătire de lucru,
operarea cu dispozitivul, întreținere
și dezinfectare
Training pentru personal tehnic Da
Module necesare:  Modul de
efectuare a mentenanței periodice,
modul de testare a funcționalității
Documentație
Manualul de utilizare română sau
rusă, tipărit și în format electronic
Manualul de utilizare  Engleză
Manualul de service  Engleză,
tipărit și în format electronic
Logistică
Transportare la adresa solicitată Da
Instalare Da
Testare  Da
Garanție
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1.00Bucată122.1 Dispozitiv doppler a vaselor extra și intra
craniene  - code 1128

Perioada de garanție Minim 3 ani
Efectuarea mentenanței în perioada
de garanție de către furnizor
Conform recomandărilor
producătorului
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

123 Electroencefalograf mobil  - code 1129
1.00Bucată123.1 Electroencefalograf mobil  - code 1129 COD 1129

Denumire Electroencefalograf
mobil
Descriere Electroencefalograful cu
funcții de bază măsoară, amplifică,
filtrează şi înregistrează semnalul
EEG şi printează datele pentru
proceduri de diagnostic. Utilizat in
sectiile de reanimare.
Troleu Mobil, robust  da
 Suporturi modulare, pentru toate
componentele sistemului EEG da
 Ajustare pe înălțime da
 Trasare cabluri prin centrul
coloanei da
 Posibilitate instalare mini pc sau
laptop da
 Brațuri articulate minim 2, pentru
camera HD și amplificator EEG
 Suport rigid pentru monitor ce va
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1.00Bucată123.1 Electroencefalograf mobil  - code 1129 permite mobilitatea stației da
 Transformator de izolare și bloc de
alimentare incorporat, ce asigură
conectări electrice pentru toate
modulele sistemei EEG da
  Electroencefalografia da
 Calcularea EEG trend în timp real
da
 Analiza spectrala a undelor EEG
da
 Calculare maximuri și minimuri a
amplitudinilor online automat  da
Numărul de canale EEG ≥ 26
Numar canale poligrafice  ≥ 6 (min.
1xECG, 2 EOG, 2 EMG, 1 Resp. )
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

124 Incubator pentru nou-născuți  - code 1130
2.00Bucată124.1 Incubator pentru nou-născuți  - code 1130 COD 1130

Denumire Incubator pentru nou-
născuți
Descriere Incubator pentru nou-
născuți este un dispozitiv utilizat
pentru a forma condiții
microclimaterice optime, pentru
dezvoltarea normală a nou-
născutului
Descriere generală
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2.00Bucată124.1 Incubator pentru nou-născuți  - code 1130 Tipul pacientului Prematur, nou-
născut
Tipul incubatorului Mobil
Canopie
Canopie Rezistentă la raze UVA
Posibilitate de deschidere a
canopiei prin ridicare integrală Da,
cu fixarea canopiei
Uși laterale de acces în interiorul
canopiei Minimum 1
Port de acces pentru mîini
Minimum 4
Amplasarea portului de acces
pentru mîini Pe partea frontală și pe
spate
Port de acces pentru mîini Cu
garnitură din cauciuc detașabilă
Port de acces pentru tuburi
respiratorii și cabluri Minimum 8
Manipularea poziției saltelei
Trendelenburg și antitrendelenburg
Tavă pentru amplasarea casatei
roentgen  Da
Modul de umidificare
Modul de umidificare și rezervor de
apă Integrat
Posibilitate de ajustare a nivelului
de umiditate 40 % - 90%
Pasul de incrementare a umidității
Maximum 1 %
Eroarea de setare a umidității
Maximum 6%
Intervalul de măsurare a umidității
15 % - 99 %
Modul de control a temperaturii
Regim de control „Aer” Da
Intervalul de temperatură în regim
„Aer” 25 °C – 37 °C
Regim de control „Piele” Da
Intervalul de temperatură în regim
„Piele” 35 °C – 37 °C
Pasul de incrementare a
temperaturii setate în ambele
moduri Maximum 0,1 °C
Interfața cu utilizatorul
Tipul monitorului LCD
Vizualizarea trandurilor Umiditate,
temperatură, concentrația de oxigen
Posibilitate de blocare a butoanelor
Da
Alarme
Temperatura aerului ridicată Da
Temperatura aerului scăzută Da
Temperatura pielii ridicată Da
Temperatura pielii scăzută Da
Lipsă apă în rezervor Da
Defecțiune sistem Da
Defecțiune ventilator  Da
Sursa de energie electrică
Tensiune de alimentare 220 V, 50
Hz
Cablu de alimentare Tip Schuko
Consumabile
Filtru pentru aer  4 Buc
Sensor de temperatură pentru piele
2 Buc
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2.00Bucată124.1 Incubator pentru nou-născuți  - code 1130 Standarte și certificate
Certificat  CE ( Certificat european)
Standard ISO 13485
Documentație
Manualul de utilizare română sau
rusă, tipărit și în format electronic
Manualul de service  Engleză,
tipărit și în format electronic
Logistică
Transportare la adresa solicitată Da
Instalare Da
Testare  Da
Garanție
Perioada de garanție Minim 3 ani
Efectuarea mentenanței în perioada
de garanție de către furnizor
Conform recomandărilor
producătorului
Instruire
Instruire pentru utilizatori Da
Training pentru personal tehnic Da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

125 Inhalator  - code 1131
7.00Bucată125.1 Inhalator  - code 1131 COD 1131

Denumire Inhalator
Descriere Inhalator este un
dispozitiv utilizat pentru evaporarea
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7.00Bucată125.1 Inhalator  - code 1131 soluțiilor medicamentoase ca pri
urmare să fie aspirate de pacient
Caracteristici generale
Tipul dispozitivului  Cu compresor
Tip pacient Nou născut
Flux de vapori Minimum 0,2
ml/min
Volum rezervor lichide  Minimum
10 ml
Consumabile
Mască nou născut din silicon nr. 0 2
buc.
Mască nou născut din silicon nr. 1 2
buc.
Sursa de alimentare
Tensiune de alimentare 220 V, 50
Hz
Cablu de alimentare Tip Shuko
Standarte și certificate de
conformitate
Certificate CE (certificat european)
Logistică
Transportare la locul solicitat Da
Instalare  Da
Cerințe față de producător și
furnizor
Garanție Minimum 2 ani
Manual de utilizare Da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
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7.00Bucată125.1 Inhalator  - code 1131 referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

126 Lampă de fototerapie UV pentru nou-
născuți  - code 1132

3.00Bucată126.1 Lampă de fototerapie UV pentru nou-născuți  -
code 1132

COD 1132
Denumire Lampă de fototerapie UV
pentru nou-născuți
Descriere Lampă de fototerapie UV
pentru nou-născuți este un
dispozitiv utilizat pentru a scădea
nivelul de bilirubină în sînge
Parametru  Oferta
Descriere generală
Tipul pacientului Nou-născut
Înălțime ajustabilă Da, 1200 – 1550
mm
Unghi de iradiere ajustabil Da
Tipul sursei  LED
Lungimea de undă 450 – 460 nm
Nivele de iradiere Minimum 2
Puterea minimă de iradiere în mod
normal Minimum 20 μW/cm²/nm
Puterea minimă de iradiere în mod
intensiv Minimum 35 μW/cm²/nm
Durata de viață a sursei de lumină
Minimum 50.000 ore
Contor de timp lucrat Da
Sursa de energie electrică
Tensiune de alimentare 220 V, 50
Hz
Cablu de alimentare Tip Schuko
Standarte și certificate
Certificat  CE (Certificat european)
Standard ISO 13485
Documentație
Manualul de utilizare română sau
rusă, tipărit și în format electronic
Manualul de service  Engleză,
tipărit și în format electronic
Logistică
Transportare la adresa solicitată Da
Instalare Da
Testare  Da
Garanție
Perioada de garanție Minim 2 ani
Efectuarea mentenanței în perioada
de garanție de către furnizor
Conform recomandărilor
producătorului
Instruire
Instruire pentru utilizatori Da
Training pentru personal tehnic Da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
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3.00Bucată126.1 Lampă de fototerapie UV pentru nou-născuți  -
code 1132

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

33100000-1

127 Lampă chirurgicală cu un satelit, mobil  -
code 1133

1.00Bucată127.1 Lampă chirurgicală cu un satelit, mobil  - code
1133

COD 1133
Denumire Lampă chirurgicală cu un
satelit, mobil
Descriere Lampă chirurgicală cu un
satelit, variantă mobilă destinată
pentru iluminare în investigații
chirurgicale majore  cu amplasare
pe podea
Parametru  Oferta
Descriere generală
Tip sistem de iluminare LED
Numărul de sateliți 1
Temperatura culorii  4,500 ±500 K
Indexul de culoare >95
Diametrul cîmpului luminos ≥ 14
cm
Adîncimea  ≥ 80 cm
Distanța de lucru  0.7-1.5 m
Nivelul de iluminare la 1 m distanță
120000 lux
Rotația 270 grade
Ajustare pe verticală, cm ≥70
Cresterea temperaturii în campul
operator <1º C
Mînere detașabile sterilizabile
Sursa de energie electrică
Tensiune de alimentare 220 V, 50
Hz
Cablu de alimentare Tip Schuko
Standarte și certificate
Certificat  CE (Certificat european)
Standard ISO 13485
Documentație
Manualul de utilizare română sau
rusă, tipărit și în format electronic
Manualul de service  Engleză,
tipărit și în format electronic
Logistică
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1.00Bucată127.1 Lampă chirurgicală cu un satelit, mobil  - code
1133

Transportare la adresa solicitată Da
Instalare Da
Testare  Da
Garanție
Perioada de garanție Minim 2 ani
Efectuarea mentenanței în perioada
de garanție de către furnizor
Conform recomandărilor
producătorului
Instruire
Instruire pentru utilizatori Da
Training pentru personal tehnic Da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

128 Pompă de infuzie cu seringă, cu precizie
0,01  - code 1134

20.00Bucată128.1 Pompă de infuzie cu seringă, cu precizie 0,01
- code 1134

COD 1134
Denumire Pompă de infuzie cu
seringă, cu precizie 0,01
Descriere Pompă de infuzie cu
seringă este un dispozitiv care
permite administrarea intravenoasă
a fluidelor medicale cu o acuratețe
ridicată
Locul amplasării Secția Reanimare
obstetricală și ginecologică,
Reanimare pediatrică
Descriere generală
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20.00Bucată128.1 Pompă de infuzie cu seringă, cu precizie 0,01
- code 1134

Tipul pacientului Nou-născut
Tip pompă Cu un canal
Mîner pentru transportare Da
Posibilitate de fixare pe stativ Cu
mecanism de fixare inclus
Posibilitate de amplasare în coloană
Cu blocare
Carcasă  Rezistentă la șocuri
Carcasă Monolit, fără părți
structurale mobile (înafară de
fixatorul seringei și piston)
Protecție împotriva fluidelor Da
Ecran LCD sau TFT cu lumină de
fundal
Mecanismul pompei Motor pas cu
pas
Blocarea panoului de control Prin
buton
Date de afișat pe ecran
Rata fluxului administrată Da
Volumul administrat Da
Alarme Da
Nivel de ocluzie Da
Nivelul bateriei Da
Statut de alimentare Acumulator
sau priză
Tipul seringei Da
Modul de comandă
Buton anulare alarmă Da
Buton start infuzie Da
Buton stop infuzie Da
Buton pauză infuzie Da
Buton de setare rată Da
Buton setări Da
Parametri tehnici
Rata fluxului de administrare 0,01 –
999,9 ml/h
Pasul de incrementare 0,01 ml
Acuratețea de administrare ± 3%
Sistem de reducere a eroarei de
doză Da
Buton de administrare bolus Da
Posibilitate de ajustare bolus
administrat da
Dimensiunea seringilor utilizate 5,
10, 20, 30, 50 ml
Compatibil cu toate tipurile de
seringi Da
Detectarea automată a dimensiunii
seringelor  Da
Înregistrarea evenimentelor
Minimum 1000
Setarea presiunii de ocluzie
Minimum 9 nivele
Presiunea de ocluzie maximă
Minimum 17.4 psi
Protecție de curgere în gol Da
Alarme și indicatori
Ocluzie Da
Eroare de flux Da
Seringă goală Da
Perfuzia pe sfîrșite Da
Bateria descărcată Da
Eroare de sistem Da
Piston decuplat Da
Sursa de energie electrică
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

20.00Bucată128.1 Pompă de infuzie cu seringă, cu precizie 0,01
- code 1134

Tensiune de alimentare 220 V, 50
Hz
Cablu de alimentare Tip Schuko
Acumulator  Da
Timpul de lucru cu acumulator
Minimum 10 ore la 5 ml/h
Standarte și certificate
Certificat  CE ( Certificat european)
Standard ISO 13485
Instruire
Training pentru utilizatori Da
Module necesare:  Prezentare
generală, pregătire de lucru,
operarea cu dispozitivul, întreținere
și dezinfectare
Training pentru personal tehnic Da
Module necesare:  Modul de
efectuare a mentenanței periodice,
modul de testare a funcționalității
Documentație
Manualul de utilizare română sau
rusă, tipărit și în format electronic
Manualul de utilizare  Engleză
Manualul de service  Engleză,
tipărit și în format electronic
Logistică
Transportare la adresa solicitată Da
Instalare Da
Testare  Da
Garanție
Perioada de garanție Minim 4 ani
Efectuarea mentenanței în perioada
de garanție de către furnizor
Conform recomandărilor
producătorului
Instruire
Instruire pentru utilizatori Da
Module necesare în instruirea
pentru utilizatori Prezentare
generală, pregătire de lucru,
operarea cu dispozitivul, întreținere
și dezinfectare
Training pentru personal tehnic Da
Module necesare în instruirea
pentru personal tehnic Modul de
efectuare a mentenanței periodice,
modul de testare a funcționalității
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
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20.00Bucată128.1 Pompă de infuzie cu seringă, cu precizie 0,01
- code 1134

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

33100000-1

129 Pulsoximetru cu monitorizare continuă  -
code 1135

11.00Bucată129.1 Pulsoximetru cu monitorizare continuă  - code
1135

COD 1135
Denumire Pulsoximetru cu
monitorizare continuă
Descriere Pulsoximetru cu
monitorizare continuă este un
dispozitiv utilizat pentru
determinarea saturației sîngelui cu
oxigen, în condiții de ambulator în
săli de reanimare
Descriere generală
Tipul pacientului Pediatric, nou
născut
Tipul dispozitivului Cu
monitoarizare continuă (bedside)
Afișaj
Tip ecran LCD sau LED
SpO2 Da
Valoare pulsului Da
Puterea semnalului Da
Nivel încărcare baterie Da
Mesaje de eroare Da
Gama SpO2
Diapazonul 1 - 100%
Rata de măsurare 70 - 100, ≤2 %
Rata cardiacă 30 - 250 bpm, ± 2%
Alarme
Tip alarme Acustică și vizuală
Sensor deconectat Da
Sensor defect Da
Baterie descărcată Da
Frecvență cardiacă ridicată sau
scăzută Da
SpO2 scăzut Da
Anulare alarmă Da
Activare alarmă Manual și automat
Ajustare nivele de alarme pentru
frecvența cardiacă și SpO2 Da
Sursa de energie electrică
Tensiune de alimentare 220 V, 50
Hz
Cablu de alimentare Tip Schuko
Acumulator  Da
Timpul de lucru cu acumulator
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

11.00Bucată129.1 Pulsoximetru cu monitorizare continuă  - code
1135

Minimum 1 oră
Funcționare cu conexiune la priza
electrică Da în regim continuu
Consumabile
Sensor SpO2 integrat, de multiplă
utilizare, nou născut, cu fixator de
cauciuc 3 buc.
Standarte și certificate
Certificat  CE ( Certificat european)
Standard ISO 13485
Instruire
Training pentru utilizatori Da
Training pentru personal tehnic Da
Documentație
Manualul de utilizare română sau
rusă, tipărit și în format electronic
Manualul de service  Engleză,
tipărit și în format electronic
Logistică
Transportare la adresa solicitată Da
Instalare Da
Testare  Da
Garanție
Perioada de garanție Minim 3 ani
Efectuarea mentenanței în perioada
de garanție de către furnizor
Conform recomandărilor
producătorului
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
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11.00Bucată129.1 Pulsoximetru cu monitorizare continuă  - code
1135

referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

130 Ultrasonograf portabil, utilizat in
neonatologie  - code 1136

1.00Bucată130.1 Ultrasonograf portabil, utilizat in neonatologie
- code 1136

COD 1136
Denumire Ultrasonograf portabil,
utilizat in neonatologie
Descriere Ultrasonograf portabil
General, Cardiac, Transcranial si
Vascular, performanţă înaltă cu
specializare neonatală
APLICAŢII CLINICE General,
Cardiac, Vascular, TCD
Tip sistem   Portabil
Troleu  Mobil Da
Suport pentru sonde   ≥ 3
PROBE PORTURI active ≥ 2
PROBE TIP, MHz Linear single
cristal 7 - 15 MHz
 Micro convex 5 - 12 MHz
 Convex 2 - 6 MHz
 Phased/Vector/Sectorial single
cristal 2 - 8 MHz
 Suport multifrecvență  ≥ 7 în
dependență de sondă
NIVELE DE GRI ≥ 256
Gama de frecvență sistem   ≥ 23
Mhz
GAMA DINAMICĂ ≥ 250 dB
Adâncimea scanării   ≥ 35 cm
POSTPROCESARE
IMAGINE MODURI 2D da
 M-mod color da
 M-mod  da
 M - mod multi unghiular da
 Phased Array inversed Harmonics
da
 Harmonic imaging da
 Imagine Trapizoidală da
 Duplex  Da
 Triplex Real time Da
DOPPLER Tip CWD, PWD, CFM,
Tisular, PDI, Mod energetic de
înaltă rezoluție cu inidcarea
direcțiilor fluxului snaguin
 Frecvența ajustabilă da
 Diapazon de viteză ajustabil da
 Măsurari spectru Automat, Semi-
automat, manual
FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători
digitale da
 Diapazon dinamic selectabil da
 Focalizare de transmisie ajustabilă
da
 Focalizare de recepţie dinamică da
 Ajustare automata spectru doppler/
imagine 2D  prin apasarea unui
singur buton da
 Funcție de auto compensare a
vitezei de propagare a
ultrasunetului dintre diferite tipuri
de tesuturi da
 Compunere spațială ≥3
 Funcție de auto filtrare a
artifactelor da
PAN/ZOOM imagine în timp real
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1.00Bucată130.1 Ultrasonograf portabil, utilizat in neonatologie
- code 1136

da
 imagine îngheţată da
STOCARE IMAGINI Capacitate ≥
250GB
 USB da
 Cine da
DICOM 3.0  da
MONITOR integrat de control
touchscreen da
PACHETE DE ANALIZĂ Cardiac
da
 Vascular  da
 TCD da
 General da
Posibilitatea efectuării Up Grade da
MONITOR ≥ 15.6"
DIVIZARE MONITOR în timp real
da
UPS da, 30 min de lucru
Printer incorporat pe baza troleului
da
Standarte și certificate
Certificat  CE ( Certificat european)
Standard ISO 13485
Instruire
Training pentru utilizatori Da
Training pentru personal tehnic Da
Documentație
Manualul de utilizare română sau
rusă, tipărit și în format electronic
Manualul de service  Engleză,
tipărit și în format electronic
Logistică
Transportare la adresa solicitată Da
Instalare Da
Testare  Da
Garanție
Perioada de garanție Minim 3 ani
Efectuarea mentenanței în perioada
de garanție de către furnizor
Conform recomandărilor
producătorului
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
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1.00Bucată130.1 Ultrasonograf portabil, utilizat in neonatologie
- code 1136

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

33100000-1

131 Sigilator pentru sterilizarea instrumentelor
- code 1137

1.00Bucată131.1 Sigilator pentru sterilizarea instrumentelor  -
code 1137

COD 1137
Denumire Sigilator pentru
sterilizarea instrumentelor
Descriere Sigilator pentru
sterilizarea instrumentelor este un
dispozitiv utilizat pentru sigilarea
instrumentelor înainte de sterilizare
pentru a le păstra sterile pe o
perioadă mai indelungată.
Locul amplasării Secția Sterilizare
Descriere generală
Configurația dispozitivului
Amplasare pe masă
Tipul dispozitivului  Manual
Materialul carcasei Oțel inoxidabil
Sigilator
Încărcare  Laterală
Mod de sigilare Tragerea automată
a pachetului pe linia de sigilare
Temperatura de sigilare Ajustabilă
Interval de temperatură 50 °C – 200
°C
Eroarea de setare a temperaturii 1
°C
Protecție de supraîncălzire Da
Viteza de sigilare Minimum 8
m/min
Funcția de intrare în regim de
așteptare Da, automat
Suport pentru alunecarea pachetelor
la sigilare Da
Lungimea suportului  Pe toată
lungimea liniei de sigilare
Materialul suportului  Oțel
inoxidabil
Dispensor de role pentru sterilizare
Suport pentru role Da, cu protecție
anti-căderea rolelor
Cuțit de tăiere  Integrat
Posibilitate de înlocuire a lamei
cuțitului Da
Sursa de alimentare
Tensiunea de alimentare 220 V, 50
Hz
Cablu de alimentare  Tip Schuko
Consumabile și accesorii
Cuțit pentru dispensor 3 Buc.
Materialul rolelor pentru sterilizare
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1.00Bucată131.1 Sigilator pentru sterilizarea instrumentelor  -
code 1137

Peliculă de poliester/ polipropilen
Rolă 10 cm x 200 m 3 Buc.
Rolă 15 cm x 200 m 2 Buc.
Rolă 20 cm x 200 m 2 buc.
Rolă 30 cm x 200 m 2 Buc.
Rolă 40 cm x 200 m 1 Buc.
Standarte și certificate de
conformitate
Certificat  CE
Standard  ISO 13485, ISO 9001
Logistică
Transportare la locul solicitat Da
Instalare  Da
Testare Da
Cerințe față de producător și
furnizor
Garanție Minimum 2 ani
Training pentru personalul medical
Pregătirea de lucru, operarea cu
dispozitivul, întreținerea.
Manual de utilizare Da
Manual de service Da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

132 Analizator biochimic cu ISE  - code 1138
1.00Bucată132.1 Analizator biochimic cu ISE  - code 1138 Analizator biochimic, automat 200

teste, cu sistem de tip deschis
Cod 1138

33100000-1



pag. 221

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
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1.00Bucată132.1 Analizator biochimic cu ISE  - code 1138 Descriere Analizator automat
destinat analizelor biochimice cu
sistem deschis de reactivi.
Sistem analitic automat cu
calculator integrat sau exterior
(procesor, monitor,
tastatura+mouse)
Tip de lucru continuu
Tip sistem  deschis
 randoom acces
Capacitatea (teste/oră) ≥ 200 (teste
fotometrice)
Posibilitatea efectuării analizelor
urgente da
Tipul dispozitivului  staţionar
Tip probă Ser şi plasmă
 urină
 sînge integru / hemolizat
 CSF (lichid cefalo-rahidian)
Tip diluare automat
Sistem de spălare total automat
(cuvă, ac, sistem de dozare) da
Program control al calității da
Compartiment reactivi cu răcire
Rotor cu încălzire pentru probe cu
termostat la 37 grade C
Cuvă pentru probe reutilizabil da,
(indicați ciclurile posibile de
reutilizare)
Regimuri de măsurare: Cinetic da
 Mono și bi-cromatic da
 Imunoturbidimetric da
 Controlul cantității de reagent
rămas da
  Semnalizare lipsă reagent și probă
da
Modul integrat Ionoselectiv (ISE)
Da, K+, Na+, Ca2+
Sistemul de dozare: Reagenții:
Utilizarea a minim 2 metodici:
mono și bireagent
  Volumul reagentului programabil
cu pasul 1 µl
 Sistemul de dozare: Cu sensor de
obstacol
Alimentarea 220 V, 50 Hz
Reagenți
Reagenți Să fie inclus toți reagenții
necesari cît și alte acesorii, piese
necesare pentru efectuarea
analizelor și buna funcționare Da
 K+ 1300 teste
 Na+ 1300 teste
 Ca++ 1300 teste
 Proteina totală 1270 teste
 Ureea 1260 teste
 Creatinina 1290 teste
 Acid uric 110 teste
 Bilirubina 2900 teste
 Bilirubina directă 170 teste
 Glucoza 1300 teste
 Alaninaminotransferaza 1140 teste
 Asparaginaminotransferaza 1140
teste
 Fosfataza alcalină 110 teste
 Lactat dehidrogenaza 110 teste
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1.00Bucată132.1 Analizator biochimic cu ISE  - code 1138  Alfa amilaza 35 teste
Soluții de control Da
Termenul de valabilitate din ziua
livrării ≥ 6 luni
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

133 Masina de anestezie (caracteristici
avansate)  - code 1139

1.00Bucată133.1 Masina de anestezie (caracteristici avansate)  -
code 1139

Mașină de anestezie (caracteristici
avansate)
Descriere Mașina de anestezie este
destinată să livreze, să monitorizeze
gazele anestezice și să asigure
respirația artificială a pacientului în
timpul actului chirurgical
COD 1139
Parametru   Specificaţia
Prize și furtune de gaz   O2, Aer
Display color diagonala ≥15 inch
da
 ecran tactil (touch screen)  da
Debitmetre tipul  electronice
 gama, L/min  O2, Air  ≥15
Vaporizatoare, agenți tip
vaporizator acceptate Izofluran da
  Sevofluran da
  Halothan da
 număr de vaporizatoare instalate la
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1.00Bucată133.1 Masina de anestezie (caracteristici avansate)  -
code 1139

dipozitiv ≥ 2 unități da
  Izofluran da
  Sevofluran da
 interlock  da
 sistem de absorbție  da
Mecanism de siguranță O2
acustică, vizuală, cu blocarea
automată a NO2
Mecanism de siguranță de amestec
hipoxic   da
Ventilator automat tip pacient
Adult, Pediatric
 moduri de ventilație
Manual/spontans, VCV, PCV,
SIMV, suport presiune
 volumul Tidal  da
 gama, cc  20-1,500
 volumul minut  da
 gama, L / min  >20
 frecvență, bpm  5 - 100
 fluxul inspirator, L / min  ≥3-40
 raportul I:E  minim 1:4 la 4:1
 pauză de inspirație  da
 limita de presiune , cm H2O
Ajustabilă, <70
 PEEP , cm H2O  0-30
 Funcție de optimizare a
consumului de gaze anestezice la
fluxuri reduse (LOW FLOW) de
ventilare  da
 Sistem de autodiagnostic   testare
la scurgeri, testarea circuitelor
respiratorii, complianța, alimentarea
cu gaz, verificarea tuturor
sistemelor
Sistem de baleiaj   activ sau pasiv
Sistem de management al datelor
anestezice   da
Funcția de încălzire a amesticului
gazos administrat pacientului   da
Port auxiliar de oxigen cu reglarea
fluxului acestuia   da
Monitorizarea Presiunea de aer
Alarmă de înaltă presiune da
  Alarma presiune subatmosferică
da
  Continuarea alarma presiune da
  Presiune scăzută / apnee da
  Alte alarme de presiune da
 Volumul expirator / flux  da
 Alarmă apnea  da
 Spirometria  da
 Concentrația de O2  da
  Timp de răspuns , sec <30
  Celulă paramagnetică de
determinare a O2  da
 Concentrația de CO2
  alarmă apnee da
 Monitorizare agent Modul de gaz
încorporat în mașină de anestezie
da
  Tipul de agenți Halothan,
isofluran, sevofluran
  Auto ID da
  Alarmă concentrare agent da
  Determinare parametrului MAC
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da
Monitorul funcțiilor vitale Monitor
pentru monitorizarea funcțiilor
vitale  da
 Display color  diagonala ≥12 inch
da
  Ecran tactil (touch screen) da
 ECG ritmului cardiac da
  segment ST da
 Tensiune sanguină neinvazivă  da
 Respirația  da
 Temperatura  da
 Pulsoximetria  da
 Imprimantă termică încorporată  da
 Sistem de fixare pe mașina de
anestezie  da
 Tensiune de alimentare  220 V, 50
Hz
 Baterie internă reîncărcabilă da
  autonomie ≥2 h da
Afișor Numărul de afișoare  2
 Afișor extern pentru monitorul
funcțiilor vitale fixat pe brat
articulat pe mașina de anestezie  da
 Afișor integrat pentru ventilator  da
 Interfață cu altele  da
Alarme prioritare   3
Construcție ergonomică ce oferă
masă de lucru pentru anesteziolog
da
Sursă de iluminare LED pentru
masa de lucru   da
Prize auxiliare 220V ≥ 3 buc   da
Frînă centralizată pentru fixarea
aparatului   da
Tensiune de alimentare   220 V, 50
Hz
Baterie internă pentru mașina de
anestezie  reîncărcabilă da
  autonomie ≥1 h da
Compresor de aer medical integrat
în mașina de anestezie   2 - 6 bar
Presiune de alimentare cu gaz   3-6
bar
Accesorii mașină de anestezie
Circuit de ventilare Pediatric,
reutilizabil  2 set.
 Pediatric, de unica flosință  5 set.
Mască de respirație Mască
respiratorie reutilizabilă Pediatric  2
buc.
Plămîn de test Pediatric, reutilizabil
1 buc.
Absorber CO2 Absorber CO2
(canistră 5L)  2 buc.
Senzor de debit Pediatric,
reutilizabil  2 set.
Accesorii modul de gaz Accesorii
modul de gaz pacient Pediatric  2
set.
Filtru antibacterial Pediatric, unică
utilizare  100 buc.
Accesorii monitor de pacient
Cablu ECG Cablu ECG 3 fire  1
buc.
Senzor ECG Senzor ECG Pediatric
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1.00Bucată133.1 Masina de anestezie (caracteristici avansate)  -
code 1139

de unica utilizare  100 buc.
Cablu SpO2 Cablu SpO2 cu senzor
Pediatric reutilizabil  1 buc.
Tub cu manșetă NIBP Tub cu
manșetă reutilizabilă Pediatric  1
buc.
Senzor de temperatură Senzor de
temperatură extern Pediatric
reutilizabil  1 buc.
Suport de fixare Braț de fixare a
monitorului pe mașină de anestezie
1 buc.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

134 Distilator de masa  - code 1140
1.00Bucată134.1 Distilator de masa  - code 1140 Distilator de masa

Cod 1140
Descriere Aparat electric ce
produce apa distilata de inalta
calitate, chiar si in conditiile
utilizarii unei surse de apa de
calitate scazuta cu domeniul de
utilizare în laborator, farmacie,
medical.
Parametru  Specificație
Recipient  ≥ 4l
Capacitatea de distilare  ≥ 0,7 l/h
Dimensiuni   ≤ 350 x 500mm
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1.00Bucată134.1 Distilator de masa  - code 1140 Trece testele de siguranta si
compatibilitate electromagnetica
(2004/108/EC) si testele de tensiune
redusa (2006/95/EC).  da
Modul de operare  continuu
Alimentare  220V, 50Hz
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

135 Aparat pentru vizualizare venelor  - code
1141

1.00Bucată135.1 Aparat pentru vizualizare venelor  - code 1141 Aparat pentru vizualizare venelor
COD 1141
Descriere Aparat pentru vizualizare
venelor
Parametru  Specificația
Staționar, amplasat pe masă  da
Braț flexibil  da
Tip imagine  proectată
Adîncimea vaselor  > 10mm
Alimentarea  220V, 50Hz
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
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1.00Bucată135.1 Aparat pentru vizualizare venelor  - code 1141 Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

136 Fotolii pentru colectarea singelui  - code
1142

2.00Bucată136.1 Fotolii pentru colectarea singelui  - code 1142 Fotolii pentru colectarea singelui
COD 1142
Corpul din oţel vopsit electrostatic
da
Spătar reglabil manual da
Suport de braţ reglabil pe înălţime
da
Suport picioare reglabil manual da
"Blaturi capitonate cu poleuretan şi
acoperite cu piele ecologică" da
"Spătaru şi suportul p/u picioare
sunt
rabatabile pînă la poziţia orizontală
a scaunului" da
Dimensiuni aproximative
165x62x50 (±10cm)
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
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2.00Bucată136.1 Fotolii pentru colectarea singelui  - code 1142 atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

137 Mașină de anestezie (caracteristici
avansate)  - code 1143

1.00Bucată137.1 Mașină de anestezie (caracteristici avansate)  -
code 1143

Mașină de anestezie (caracteristici
avansate)
Descriere    Mașina de anestezie (de
tip suspendat de tavan) este
destinată să livreze, să monitorizeze
gazele anestezice și să asigure
respirația artificială a pacientului în
timpul actului chirurgical
Parametru    Specificaţia
Prize de gaz    O2,  Aer
Suport fixare pe consolă de tavan
da
Display dedicat mașinei de
anestezie    ≥15", color TFT sau
LCD
    touch screen
Debitmetre    tipul    electronice
    gama, L/min    O2, Air - ≥15
Vaporizatoare, agenți    tip
vaporizator acceptate    Izofluran
da
        Sevofluran    da
        Halothan    da
        Enfluran    da
        Desfluran    da
    număr de vaporizatoare instalate
la dipozitiv    ≥ 2 unități    da
        Izofluran    da
        Sevofluran    da
    interlock    da
    sistem de absorbție    da
Mecanisme de siguranță
Siguranta O2    acustică, vizuală
    siguranță de amestec hipoxic
da
    posibilitatea schimbarii drive
gazului    da
Ventilator automat    tip pacient
Adult, Pediatric
    moduri de ventilație
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1.00Bucată137.1 Mașină de anestezie (caracteristici avansate)  -
code 1143

Manual/spontaneous, VCV, PCV,
SIMV, PS
    volumul Tidal    Ajustabil
    gama, cc    20-1,500
    volumul minut,  l/min    0.1 - 30
    gama, L / min    >20
    Frecvența respirației/minut    5 -
100
    fluxul inspirator, L / min    ≥ 3-
40
    raportul I:E    minim 4:1 la 1:8,
scara 0.5
    pauză de inspirație    0 - 60%
    limita de presiune , cm H2O
Ajustabilă, >70
    PEEP , cm H2O    0-30
    Sistem de autodiagnostic
testare la scurgeri, testarea
circuitelor respiratorii, complianța,
alimentarea cu gaz, verificarea
tuturor sistemelor
Sistem de baleiaj    activ sau pasiv
Sistem de management al datelor
anestezice    da
Circuitul pneumatic de ventilare a
pacinetului    cu funcție de păstrare
a integrității circuitului la
deconectarea canistrei cu absorber
da
    cu funcție de incălzire a
amestecului gazos    da
    port auxiliar ieșire a amestecului
gazos    da
Compresor de aer (1 buc) pentru
mașina de anestezie, pentru a
satisface condiția optimă de lucru a
acesteia    da
Parametri monitorizați și afișați pe
display    Presiunea de aer    Alarmă
de înaltă presiune    da
        Alarma presiune
subatmosferică    da
        Continuarea alarma presiune
da
        Presiune scăzută / apnee    da
        Alte alarme de presiune    da
    Volumul expirator / flux    da
    Concentrația de O2    Alarmă
apnea    da
        Timp de răspuns , sec    <30
        Celulă determinare O2 tip
paramagnetică    da
    Concentrația de   CO2    alarmă
apnee    da
    Monitorizare agent    Tipul de
agenți    Halothan, isofluran,
sevofluran, Enfluran, Desfluran
        Auto indentificarea gazelor
anestezice    da
        Alarmă concentrare agent    da
        Determinarea  și afișarea
valorii MAC    da
Modulul de gaze    încorporat la
mșina de anestezie    da
    determina concentrațiile de gaze:
O2, CO2, agenți anestezici    da
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1.00Bucată137.1 Mașină de anestezie (caracteristici avansate)  -
code 1143

    spirometria    da
Monitorul pentru afișarea funcțiilor
vitale    monitor dedicat vizualizării
funcțiilor vitale    da
    braț de fixare a monitorului din
laterală pe mașină de anestezie    da
    modular, posibilitatea de
adaugare a altor module
hemodinamice    da
    imprimantă termică încorporată
da
    baterie internă reîncărcabilă    da
    Interfață de cominicare cu altele
da
    Display dedicat monitorului
≥15", color TFT sau LCD    da
        touch screen    da
Modulele hemodinamice incluse
Electrocardio-grama (ECG)
frecvența cardiacă    da
        traseul ECG    da
        analiza și măsurarea segmentui
ST    da
        determinarea cel puțin 20 de
aritmii     da
    Pulsoximetria (SpO2)
fotopletimografia    da
        valoarea SpO2    da
        indicile de perfuzie    da
    Tensiune sanguină neinvazivă
(NIBP)    da
    Respirația (impendanța
transtoracică)    da
    Temperatura pe 2 canale    da
    Tensiune sanguină invazivă
(IBP) pe 2 canale    da
    Transmitere neuromusculară
(NMT)    da
Alarme prioritare    3
Tensiune de alimentare    220 V, 50
Hz
Prize auxiliare 220 v ≥ 3 buc    da
Baterie internă     reîncărcabilă    da
    autonomie de lucru ≥2h    da
Sursă de iluminare LED    da
Sertar pentru depozitare ≥ 3 buc
da
Frînă centralizată pentru fixarea
aparatului    da
Presiune de alimentare cu gaze
2.8 - 6 bar
Accesorii
Circuit de ventilare    Adult,
reutilizabil    ≥ 2 set.
Plămîn de test    Adult, reutilizabil
≥ 2 buc.
Senzor de flux    Reutilizabil    ≥ 2
buc.
Filtru antibacterial    Adult, unică
utilizare    ≥ 200 buc.
Accesorii pentru modulul de gaz
Adult
     ≥ 2 set.
Cablu ECG    Adult, reutilizabil 5
fire    ≥ 2 buc.
Electrod ECG    Adult, unica
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1.00Bucată137.1 Mașină de anestezie (caracteristici avansate)  -
code 1143

utilizare    ≥ 100 buc.
Senzor SpO2    Adult, reutilizabil
≥ 2 Buc.
Manșete NIBP    Adult, reutilizabilă
≥ 2 buc.
    Adult mare, reutilizabilă    ≥ 2
buc.
Senzor de temperatură     Adult,
reutilizabil    ≥ 2 buc.
Cablu de interconectare senzor IBP
Adult, reutilizabil    ≥ 2 buc.
Senzor IBP    Adult, unica utilizare
≥ 10 buc.
Cablu de interconectare și senzor
NMT    Adult, reutilizabil    ≥ 1 set
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

1.00Bucată137.2 Masă pentru operații, cu 5 secții
 (caracteristici avansate)   - code 1143

Masă pentru operații, cu 5 secții
(caracteristici avansate)
Parametrul    Specificația
Descriere    Masa de operaţii oferă
o suprafaţă corespunzătoare care
susţine corpul pacientului în timpul
procedurilor chirurgicale,
stabilizarea poziţiei pacientului şi
furnizarea cîmpului chirurgical de
expunerea optimă.
Poziţionarea mesei    Reglarea
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1.00Bucată137.2 Masă pentru operații, cu 5 secții
 (caracteristici avansate)   - code 1143

înălţimii    minim 50 - 100 cm
    Trendelemburg    ≥ 25 grade
    Inversarea trendelemburgului    ≥
25 grade
    Secţiile mesei    ≥ 5 secții
    Flex/Reflex    ≥220 / 110 grade
Înclinarea    Laterală    ≥ 20 grade
    Secţia din spate    de la +80 la -
40 grade (minim)
    Secţia de la talpa/picior    de la
+20 la - 90 grade (minim)
        detaşabilă
        divizată
    Secţia cap    de la +45 la - 70
grade (minim)
        detașabilă
Deplasarea longitudinală    ≥310
mm
Secțiile cap și picioare
interschimbabile    da
Detașarea și instalarea secțiilor cap
și picioare simplă, fără necesitatea
de utilizare a instumentelor     da
Saltea anti-decubitus    rezistenta la
dezinfectare
Greutatea pacientului     ≥ 250 kg
Utilizarera radiografiei sau
fluoroscopie    secțiile: șezut, spate
și cap elaborate din carbon    da
    tunel pentru casete X-ray    pe
toată lungimea mesei
    radiotransparenţă    da
    accesibilitatea braţului C    da
    mărimea casetelor roentgen
minim 35x43 cm
Bază mesei de operație    mobilă,
dotată cu roți    da
    frînă centralizată    da
    compactă, cu accesibilitate mai
mare pentru chirurgi    da
Alimentarea electrică    220 V, 50
Hz
Baterie internă    reîncărcabilă    da
    autonomie de lucru ≥5h    da
Controlul mesei de operație
telecomndă fără fir     da
    pupitru de comandă amplasat pe
bază    da
Şine laterale pentru accesorii    pe
toată lungimea mesei    da
    pe ambele părți ale mesei    da
Toate accesoriile să fie dotate cu
mecanizmele proprii de fixare pe
șinele laterale    da
Accesorii standard    suport fixare
mînă cu posibilitatea de ridicare,
coborîre și rotire    2 unit.
    cadru anestezie    1 unit.
    suport fixare umăr    2 unit.
    suport fixare torace    2 unit.
    curea de fixare    1 unit.
    suport din cauciuc utilizat pentru
operațile discului intervertebral    1
unit.
    suport tip inel pentru cap din
cauciuc    2 unit.
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1.00Bucată137.2 Masă pentru operații, cu 5 secții
 (caracteristici avansate)   - code 1143

    suport tip cilidru pentru picioare
din cauciuc    2 unit.
    suport de fixare a casetei de
roentgen    1 unit.
    troleu pentru depozitarea
accesoriilor    1 unit.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

1.00Bucată137.3 Lampă chirurgicală pentru operaţii
cu 3 sateliți  - code 1143

Lampă chirurgicală pentru operaţii
cu 3 sateliți: 2 cupole de iluminare
cu cameră video integrată și 1
satelit pentru display
Descriere     Lampă fără umbre
pentru iluminarea cîmpului operator
cu 3 sateliți: 2 cupole de iluminare
cu cameră video integrată și 1
satelit pentru display
Parametrul    Specificația
Descriere    lampă chirurgicală
destinată pentru iluminare în
investigații chirurgicale din sala de
operație cu fixare pe tavan    da
    cameră video integrată în lampă,
pentru înregistrarea video a
operației și stocarea acesteia     da
    monitorizarea operației în timp
real pe display extern fixat pe brațul
separat    da
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1.00Bucată137.3 Lampă chirurgicală pentru operaţii
cu 3 sateliți  - code 1143

Componența sistemului de brațe
suspendate    numărul total de brațe
articulate    3
    cupole de iluminare fixate pe
brațe separate    2
    cameră video integrată în cupolă
de iluminare principală    da
    al treilea braț pentru fixarea
display-lui extern    da
    înălțimea podului    3.3 m
Caracterisitica tehnică a cupolei de
iluminare    2 cupole de iluminare
diferite: principal și secundar    da
    ergonomic și design modern
da
    sistem de iluminare bazat pe
tehnologia LED (Light Emitting
Diodes)     da
    durata medie de viață a LED-lor
≥50000 ore
    nivelul de iluminare la 1 m
distanță pentru cupola principală
≥150000 lux
    posibilitatea de a compensa
iluminarea la formarea umbrelor
din partea chirurgului    da
    nivelul de iluminare la 1 m
distanță pentru cupola secundară
≥120000 lux
    temperatura culorii     3000 -
5000 K
        reglabilă
    indexul de culoare    >95
    Diametrul cîmpului luminos
min. 18 - 30 cm
        ajustabil electric
    Adîncimea cîmpului luminos    ≥
100 cm
    Distanța de lucru     0.5-1 m
Panoul de control     fiecare cupolă
de iluminare dotată cu panoul de
control    da
    integrat    da
    touch screen    da
Mişcarea capului luminos    ≥ 4
grade de libertate
Rotația capului luminos    ≥ 270
grade
Ajustare pe verticală    ≥ 80 cm
Mînere    detașabile     da
    sterilizabile    da
Caracterisitica tehnică a camerei
video de înregistrare și a
videoînregistratorului    integrată în
cupola de iluminare principală    da
    cameră video cu posibilitatea de
filmare și fotografiere    da
    rezoluția minimă de filmare
FullHD    da
    rotirea obiectivului în jurul axei
sale    min. 300 grade
    panoul de control pentru dirijarea
camerei video    da
    posibilitate de focusare manuală
și automată a imaginei    da
    posibilitate de mărire și
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1.00Bucată137.3 Lampă chirurgicală pentru operaţii
cu 3 sateliți  - code 1143

micșorare a imaginei    da
    înregistrator video utilizat în
domeniul medical    da
    trasnmiterea informației prin port
USB    da
    interfață de comunicare cu
display extern    da
    interfață de comunicare cu
videoînregistrator    da
Caracterisitica tehnică a display-lui
display profesional utilizat în
domeniul medical    da
    rezoluție minimă FullHD    da
    diagonala     min. 24 inch
    integrare DICOM    da
    porturi de comunicare: DVI,
RGBS, BNC, S-video, HDMI
Display port și altele     da
    220V,  50Hz
Alimentarea electrică
reîncărcabilă
Baterie internă pentru cupola
principală    autonomie de lucru
≥2h    da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

1.00Bucată137.4 Sistem suspendant cu 2 console   - code 1143 Lampă chirurgicală pentru operaţii
cu 3 sateliți: 2 cupole de iluminare
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1.00Bucată137.4 Sistem suspendant cu 2 console   - code 1143 cu cameră video integrată și 1
satelit pentru display
Descriere     Lampă fără umbre
pentru iluminarea cîmpului operator
cu 3 sateliți: 2 cupole de iluminare
cu cameră video integrată și 1
satelit pentru display
Parametrul    Specificația
Descriere    lampă chirurgicală
destinată pentru iluminare în
investigații chirurgicale din sala de
operație cu fixare pe tavan    da
    cameră video integrată în lampă,
pentru înregistrarea video a
operației și stocarea acesteia     da
    monitorizarea operației în timp
real pe display extern fixat pe brațul
separat    da
Componența sistemului de brațe
suspendate    numărul total de brațe
articulate    3
    cupole de iluminare fixate pe
brațe separate    2
    cameră video integrată în cupolă
de iluminare principală    da
    al treilea braț pentru fixarea
display-lui extern    da
    înălțimea podului    3.3 m
Caracterisitica tehnică a cupolei de
iluminare    2 cupole de iluminare
diferite: principal și secundar    da
    ergonomic și design modern
da
    sistem de iluminare bazat pe
tehnologia LED (Light Emitting
Diodes)     da
    durata medie de viață a LED-lor
≥50000 ore
    nivelul de iluminare la 1 m
distanță pentru cupola principală
≥150000 lux
    posibilitatea de a compensa
iluminarea la formarea umbrelor
din partea chirurgului    da
    nivelul de iluminare la 1 m
distanță pentru cupola secundară
≥120000 lux
    temperatura culorii     3000 -
5000 K
        reglabilă
    indexul de culoare    >95
    Diametrul cîmpului luminos
min. 18 - 30 cm
        ajustabil electric
    Adîncimea cîmpului luminos    ≥
100 cm
    Distanța de lucru     0.5-1 m
Panoul de control     fiecare cupolă
de iluminare dotată cu panoul de
control    da
    integrat    da
    touch screen    da
Mişcarea capului luminos    ≥ 4
grade de libertate
Rotația capului luminos    ≥ 270
grade
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1.00Bucată137.4 Sistem suspendant cu 2 console   - code 1143 Ajustare pe verticală    ≥ 80 cm
Mînere    detașabile     da
    sterilizabile    da
Caracterisitica tehnică a camerei
video de înregistrare și a
videoînregistratorului    integrată în
cupola de iluminare principală    da
    cameră video cu posibilitatea de
filmare și fotografiere    da
    rezoluția minimă de filmare
FullHD    da
    rotirea obiectivului în jurul axei
sale    min. 300 grade
    panoul de control pentru dirijarea
camerei video    da
    posibilitate de focusare manuală
și automată a imaginei    da
    posibilitate de mărire și
micșorare a imaginei    da
    înregistrator video utilizat în
domeniul medical    da
    trasnmiterea informației prin port
USB    da
    interfață de comunicare cu
display extern    da
    interfață de comunicare cu
videoînregistrator    da
Caracterisitica tehnică a display-lui
display profesional utilizat în
domeniul medical    da
    rezoluție minimă FullHD    da
    diagonala     min. 24 inch
    integrare DICOM    da
    porturi de comunicare: DVI,
RGBS, BNC, S-video, HDMI
Display port și altele     da
    220V,  50Hz
Alimentarea electrică
reîncărcabilă
Baterie internă pentru cupola
principală    autonomie de lucru
≥2h    da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
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1.00Bucată137.4 Sistem suspendant cu 2 console   - code 1143 confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

1.00Bucată137.5 Consolă suspendantă pentru
 sistemul informațional  - code 1143

Consolă suspendantă pentru
sistemul informațional
Descriere     Consolă suspendantă
cu braț dublu articulat pentru
sistemul informațional format din 2
display-ri medicale ce transpun
semnalele video recepționate de la
dispozitivele medicale din sala de
operație
Parametrul    Specificația
Descrierea și componența consolei
element de fixare de tavan     da
    braț dublu articulat     da
    posibilitate de mișcare în plan
orizontal și în plan vertical    da
    posibilitate de reglare motorizată
pe verticală    da
    mînere cu butoane de control
integrate pentru regalarea consolei
da
    integrarea semnalelor video de la
dispozitivele medicale atît din sala
de operație cît și din afara acesteia
da
    redarea informației video de la:
monitorul de pacient, camera video
de la lampa de operație și de la
dispozitivele aflate în dotare
instuției C-arm și microscopul
digital    da
    conectarea semnalului video fără
cablu pentru dispozitivele mobile
aflate în dotare instuției: C-arm și
microscopul digital    da
    înălțimea podului    3 - 3.5 m
Caracterisitica tehnică a consolei
brațele, coloana și modulul de
fixare a display-lor sunt fabricate
din aliaj de aluminiu rezistent    da
    acoperire anti-bacteriană,
construcţie cu suprafeţe netede şi
rotunjite pentru cerințele de igienă
în sală de operație    da
    materialul rezistent la acţiunea
detergenţilor şi dezinfectanţilor
uzuali    da
    fiecare braţ se poate manevra
independent, după eliberarea frînei
pneumatice    da
    blocarea consolei în poziția
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1.00Bucată137.5 Consolă suspendantă pentru
 sistemul informațional  - code 1143

dorită prin activarea frînei
pneumatice    da
    frîne pneumatice pentru fixare în
plan orizontal și în plan vertical
da
    diametrul interior al brațelor și a
tubului de suspensie trebuie să fie
prevăzut pentru a susține mai multe
cabluri electrice și semnale video
da
    lungimea totală a brațelor
≥1500 mm
    unghiul de rotație admisibil al
fiecărei ax  pe plan orizontal    ≥320
de grade
    mișcarea modulului de fixare a
display-lor are loc pe arcul de cerc
determinat de lungimea brațelor
da
    capacitatea de încărcare a
consolei    ≥200 kg
    mecanism integrat pentru fixare a
2 display-ri     da
Caracterisitica tehnică a display-lor
cantitatea    2 buc
    display profesional utilizat în
domeniul medical    da
    diagonala    ≥42 inch
    rezoluția minimă FullHD    da
    format video 16:9    da
    color     da
    funcția de vizualizarea a imaginei
în imagine (PiP)    da
    interfață de comunicare: BNC,
DVI, VGA, S-video, RGBS și altele
da
    panel de control integrat     da
    modificarea contrastului    da
    modificarea luminozității    da
    sistem de fixare universal VESA
da
    materialul rezistent la acţiunea
detergenţilor şi dezinfectanţilor
uzuali    da
Alimentarea electrică    220V,
50Hz
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
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1.00Bucată137.5 Consolă suspendantă pentru
 sistemul informațional  - code 1143

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

33100000-1

1.00Bucată137.6 Stație de infuzie cu pompe  - code 1143 Stație de infuzie
Descriere    Această stație poate
integra și controla pompele de
infuzie(perfuzor)  cu seringă și
pompele de infuzie (perfuzor) de
volum mare.
Pompe cu caracteristici avansate, cu
rata reglabilă de flux, prevăzute
pentru anestezie și folosirea de
durată la patul bolnavului.
Parametru    Specificația
Stația de infuzie    numărul de
sloturi petru fixarea pompelor    ≥ 4
    instalarea pompelor nu necesită
instrumente    da
    mecanism de fixare pe Consola
suspendată ”anestezist”    da
    folosirea unui cablu comun de
alimentare pentru toate pompele
da
    alimentare electrică 220 V, 50 Hz
da
Pompă de infuzie(perfuzor)  cu
seringă     cantitatea    3 buc
    compatibilă cu stația de infuzie
da
    caracteristici avansate    da
    display color    da
    moduri de infuzie    ≥ 5
    compatibil cu seringi produse de
diferiți producători    da
    seringi acceptate    5, 10, 20, 30,
50, 60 ml
    detector de mărime a seringei
da
    nivelul presiunei de ocluzie    ≥ 8
nivele
    carcasa ermetizata pentru a
preveni scurgerea de lichide in
interiorul dispozitivului    IP22 - 24
    rata fluxului     0.1 - 1,200 ml/h
    pasul de încrementare a fluxului
0.1 mL/h
    dozarea bolusului    da
    regim de lucru KVO -
menținerea venei deschise    0.1 - 3
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1.00Bucată137.6 Stație de infuzie cu pompe  - code 1143 ml/h
    acurateția infuziei    ≤2%
    protecție la curgere liberă din
sistem    da
    blocarea panoului de control    da
    intervalul de timp de blocare    ≥
1 min
    limitare acces prin buton de
blocare a tastelor sau prin parolă
da
    alarmă sonoră și vizuală    da
    categorii de alarmă     ≥ 2
    mod silence a alarmei    da
    notificări pe display despre starea
curentă de lucru, ora, data,
informație seringă, alarme    da
    evenimente stocate    ≥ 1000
    baterie internă reîncărcabilă    da
    autonomia bateriei    ≥ 7h la 5
mL/h
    alimentare electrică 220 V, 50 Hz
da
Pompă de infuzie (perfuzor), volum
mare    cantitatea    1 buc
    compatibilă cu stația de infuzie
da
    caracteristici avansate    da
    display color    da
    moduri de infuzie    ≥ 2
    sistem deschis pentru seturile de
infuzie    da
    diapazonul volumului infuzat
0.1 - 9999 ml
    rata fluxului    0.1-1,200 ml/h
    pasul de încrementare a fluxului
0.1 mL/h
    regim de lucru KVO -
menținerea venei deschise    0.1 - 3
ml/h
    acurateția infuziei    ≤5 %
    funcția bolus    da
    reglare a vitezei de infuzie în
bolus    1 - 1000 ml/h
    detector bulă de aer    da
    funcția de evacuare a bulei de aer
din seturile de infuzie    da
    nivelul presiunei de ocluzie    ≥ 8
nivele
    carcasa ermetizata pentru a
preveni scurgerea de lichide in
interiorul dispozitivului    IP22 - 24
    senzor de picături    da
    protecție la curgere liberă din
sistem    da
    blocarea panoului de control    da
    intervalul de timp de blocare    ≥
1 min
    limitare acces prin buton de
blocare a tastelor sau prin parolă
da
    alarmă sonoră și vizuală    da
    categorii de alarmă     ≥ 2
    mod silence a alarmei    da
    notificări pe display despre starea
curentă de lucru, ora, data,
informație infuzie, alarme    da
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1.00Bucată137.6 Stație de infuzie cu pompe  - code 1143     evenimente stocate    ≥ 1000
    baterie internă reîncărcabilă    da
    autonomia bateriei    ≥ 5 h
functionare la viteza  25 mL/h
    alimentare electrică 220 V, 50 Hz
da
Acesorii
Sisteme de infuzie    200 buc
Seringi 20 ml    300 buc.
Seringi 50/60 ml    600 buc.
Circuit de interconectare seringă
900 buc.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

1.00Bucată137.7 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) cu accesorii specializate
- code 1143

Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) cu accesorii
specializate
Parametrul    Specificația
Descriere    dispozitiv destinat
pentru tăierea și coagularea
țesuturilor  biologice în procesul
actului chirurgical care utilizează
curenți electrici de frecvență înaltă
Frecvența    cuprinsă înre 300 KHz
şi 1 MHz
Interfata de utlizare    Ecran touch-
screen, color si butoane pentru
accesul rapid    ≥7 inch
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1.00Bucată137.7 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) cu accesorii specializate
- code 1143

Memorie internă    ≥40 celule de
memorare a setărilor    da
Canale de ieșire     Monopolar
izolat
    Comutator de mînă         da
    Comutator de picior         pedală
dublă
             pedală simplă
    Bipolar         da
Moduri de lucru     Monopolar
Tăiere     Putere maximă- 350 W
            Tensiune maximă- 3500V
            cel putin 3 moduri de tăiere
(Pură, Blend, ș.a.)
        Coagulare     Putere maximă-
120 W
            Tensiune maximă- 4700V
            cel putin 3 moduri de
coagulare (Soft, Spray, ș.a.)
    Bipolar     Tăiere     Putere
maximă- 120 W
            Tensiune maximă- 600V
            cel putin 2 moduri de tăiere
        Coagulare     Putere maximă-
100 W
            Tensiune maximă- 750V
            cel putin 3 moduri de
coagulare
Regimuri de lucru
preselectate    Blend, strong    soft,
spray    minimum 10 regimuri
Funcţie de autotestare    da
Canal de ieșire independentă    da
Indicatoare     acustic
    vizual
Control volum sunet    da
Securitatea pacientului    Functie de
monitorizare a zonei de contact a
electrodului neutru cu pacientul
da
Cablu și placă electrod neutru,
reutilizabil    3 buc         da
Cablu pentru conectarea plăcilor
neutre de unica folosință    1buc    ≥
3 m    da
Alimentare              220-240V,
50Hz
Pedală dublă    1 buc         da
Mîner monopolar cu cablu,
reutelizabil    10 buc     ≥ 3 m    da
Pencetă bipolară    2 buc    ≥ 15 cm
da
Pencetă bipolară    2 buc    ≥ 17 cm
da
Cablu bipolar      4 buc    ≥ 3 m    da
Vîrf electrod cuțit    1 buc    ≥ 60
mm    da
Vîrf electrod buclă    1 buc    diam
≥ 6 mm    da
Vîrf electrod minge    1buc    diam
≥ 5 mm    da
Vîrf electrod ac    1buc    ≥ 60 mm
da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată137.7 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) cu accesorii specializate
- code 1143

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

33100000-1

1.00Bucată137.8 Aspirator chirurgical (performanță avansată)  -
code 1143

Aspirator chirurgical (performanță
avansată)
Descriere    Aspiratoarele
chirurgicale sunt capabile să creeze
o presiune de vid > 600 mmHg.
Cele mai multe proceduri
chirurgicale necesită aspirare pentru
a elimina sîngele şi lichidele care se
acumulează în zona operatorie şi
obstrucţionează vizibilitatea
chirurgului.
Parametru    Specificația
Vacuum    Limita minimă    0 mm
Hg
    Limita maximă    ≥ 680 mmHg
    Rata de flux, l/min.    ≥ 60 l/min
    Indicator vacuum    da, eroarea
≥±10%
    Regulator aspirație    da
Nivelul de zgomot, dBA    ≤ 50
dBA
Pompă electrică fără ulei    da
Regim de lucru    Continuu    da
    Intermitent activat de la pedală
da
Vas colector    În timpul aspirării se
utilizează doar
 un vas colector    da
    Selector electric de vas    da
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată137.8 Aspirator chirurgical (performanță avansată)  -
code 1143

    Numărul vaselor    2 buc.
    Capacitatea, L     2 L
    Protecție la umplere pentru
fiecare vas    da
    Vas tip reutilizabil    da
Suport     Container pentru
amplasarea tubului de
 aspirare    da
    Suport cu rotile    ≥ 4 roti
    Roti cu frina    da, ≥ 2 buc.
    Mîner pentru transportare    da
Accesorii    Pedală de pornire/oprire
a aspirației    da
    Suport/diviziune pentru
fixarea/păstrarea
cablului de alimentare 220 V, 50
Hz    da
    Filtru bacteriene de unică
utilizare    15 buc.
Tensiunea de alimentare    220 V,
50 Hz
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

138 Laringoscop adult pentru intubatii dificile  -
code 1146

1.00Bucată138.1 Laringoscop adult pentru intubatii dificile  -
code 1146

Laringoscop adult pentru intubatii
dificile
Cod 1146
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată138.1 Laringoscop adult pentru intubatii dificile  -
code 1146

Descriere Este un dispozitiv
portabil, destinat pentru examinarea
și vizualizarea laringelui.
Efectuarea de laringoscopii de către
medici ORL, secțiile primire
urgente, reanimare, anestezie etc.
Parametru Specificaţie
Lamele laringoscop oțel inoxidabil
mat  da
 tip pacient   adult
 iluminare  fibră optică
 Lamele tip Flaplight  da
 mărimea 2  da
 mărimea 3  da
 mărimea 4  da
 autoclavabile la 134, 5min.  da
 ≥ 1000 ciluri de sterilizare  da
Maner laringoscop fabricat din
metal cromat  da
 fixarea rapidă a lamelelor  da
 bec cu instalarea în mîner  da
 diametru mîner standart: 28mm,
±2mm  da
 "acumulator reîncărcabil,
cu autonomie de ≥ 3 ore"  da
Bec bec LED, intensitatea luminei
≥ 2000 lux  da
 lumină albă  da
Accesorii
Încărcător de la priza de perete
220V, 50Hz  da
"Acumulator
reîncărcabil" 1 buc.  da
Trusă trusă pentru
păstrare/depozitarea dispozivului în
funcție de complectația lamelelor
solicitate  da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată138.1 Laringoscop adult pentru intubatii dificile  -
code 1146

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

33100000-1

139 Laringoscop adulti  - code 1147
2.00Bucată139.1 Laringoscop adulti  - code 1147 Laringoscop adult

Cod 1147
Descriere Este un dispozitiv
portabil, destinat pentru examinarea
și vizualizarea laringelui.
Efectuarea de laringoscopii de către
medici ORL, secțiile primire
urgente, reanimare, anestezie etc.
Parametru Specificaţie
Lamele laringoscop oțel inoxidabil
mat  da
 tip pacient   adult
 iluminare  fibră optică
 Lamele tip: McIntosh  da
 mărimea 2  da
 mărimea 3  da
 mărimea 4  da
 mărimea 5  da
 autoclavabile la 134, 5min.  da
 ≥ 1000 ciluri de sterilizare  da
Maner laringoscop fabricat din
metal cromat  da
 fixarea rapidă a lamelelor  da
 bec cu instalarea în mîner  da
 diametru mîner standart: 28mm,
±2mm  da
 "acumulator reîncărcabil,
cu autonomie de ≥ 3 ore"  da
Bec bec LED, intensitatea luminei
≥ 2000 lux  da
Accesorii
Încărcător de la priza de perete
220V, 50Hz  da
"Acumulator
reîncărcabil" 1 buc.  da
Trusă trusă pentru
păstrare/depozitarea dispozivului în
funcție de complectația lamelelor
solicitate  da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată139.1 Laringoscop adulti  - code 1147 : Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

140 Laringoscop adult cu fibra optica  - code
1148

1.00Bucată140.1 Laringoscop adult cu fibra optica  - code 1148 Laringoscop adult cu fibra optica
Cod 1148
Descriere Este un dispozitiv
portabil, destinat pentru examinarea
și vizualizarea laringelui.
Efectuarea de laringoscopii de către
secțiile primire urgente, reanimare,
anestezie etc.
Parametru Specificaţie
Lamele laringoscop oțel inoxidabil
mat  da
 tip pacient   adult
 iluminare  prin fibră optică
 Lamele tip: McIntosh  da
 mărimea 3  da
 mărimea 4  da
 mărimea 5  da
 autoclavabile la 134, 5min.  da
 ≥ 1000 ciluri de sterilizare  da
Maner laringoscop fabricat din
metal cromat  da
 fixarea rapidă cu lamele  da
 bec cu instalarea în mîner  da
 diametru mîner standart: 28mm,
±2mm  da
Acumulator "acumulator
reîncărcabil,
cu autonomie de ≥ 3 ore"  da
 reincărcarea acumulatorului ≤ 4 ore
da
Bec bec LED, intensitatea luminei
≥ 2000 lux  da
 ≥ 2.5V  da
 lumină albă  da
Accesorii
Încărcător de la priza de perete
220V, 50Hz  da
Trusă trusă pentru
păstrare/depozitarea dispozivului în
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată140.1 Laringoscop adult cu fibra optica  - code 1148 funcție de complectația lamelelor
solicitate  da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

141 Laringoscop adulti 2 seturi cu incarcator  -
code 1149

1.00Bucată141.1 Laringoscop adulti 2 seturi cu incarcator  -
code 1149

Laringoscop adulti 2 seturi cu
incarcator
Laringoscop adult - 1 set
Cod 1149
Descriere Este un dispozitiv
portabil, destinat pentru examinarea
și vizualizarea laringelui.
Efectuarea de laringoscopii de către
medici ORL, secțiile primire
urgente, reanimare, anestezie etc.
Parametru Specificaţie
Lamele laringoscop oțel inoxidabil
mat  da
 tip pacient   adult
 iluminare  fibră optică
 Lamele tip: McIntosh  da
 mărimea 2  da
 mărimea 3  da
 mărimea 4  da
 mărimea 5  da
 autoclavabile la 134, 5min.  da
 ≥ 1000 ciluri de sterilizare  da
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată141.1 Laringoscop adulti 2 seturi cu incarcator  -
code 1149

Maner laringoscop fabricat din
metal cromat  da
 fixarea rapidă a lamelelor  da
 bec cu instalarea în mîner  da
 diametru mîner standart: 28mm,
±2mm  da
 acumulator reîncărcabil, cu
autonomie de ≥ 2 ore  da
Bec bec LED, intensitatea luminei
≥ 2000 lux  da
 ≥ 2.5V  da
Accesorii
"Acumulator
reîncărcabil" 1 buc.  da
Trusă trusă pentru
păstrare/depozitarea dispozivului în
funcție de complectația lamelelor
solicitate  da

Laringoscop adult - 1 set
Parametru Specificaţie
Lamele laringoscop oțel inoxidabil
mat  da
 tip pacient   adult
 iluminare  fibră optică
 Lamele tip: Miller  da
 mărimea 2  da
 mărimea 3  da
 mărimea 4  da
 autoclavabile la 134, 5min.  da
 ≥ 1000 ciluri de sterilizare  da
Maner laringoscop fabricat din
metal cromat  da
 fixarea rapidă a lamelelor  da
 bec cu instalarea în mîner  da
 diametru mîner standart: 28mm,
±2mm  da
 acumulator reîncărcabil, cu
autonomie de ≥ 2 ore  da
Bec bec LED, intensitatea luminei
≥ 2000 lux  da
 ≥ 2.5V  da
Accesorii
"Încărcător pentru
două laringoscoape" de la priza de
perete 220V, 50Hz  da
"Acumulator
reîncărcabil" 1 buc.  da
Geantă geantă pentru
transportare/păstrare dispozivului în
funcție de complectația lamelelor
solicitate  da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată141.1 Laringoscop adulti 2 seturi cu incarcator  -
code 1149

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

33100000-1

142 Gaz-analizator (MAC)  - code 1150
1.00Bucată142.1 Gaz-analizator (MAC)  - code 1150 Analizator gaze anestezice

COD  1150
Analizator de gaze compatibil cu
mașina de anestezie Drager Fabius
Plus XL sau modul compatibil cu
Monitor pentru pacient Nihon
Kohden BSM-6701K existente în
dotare  da
Analizator de gaze compatibil cu
tehnologia Drager  da
Monitorizarea gazelor inspirate de
pacient  O2, CO2, NO2
Monitorizarea gazelor anestezice
izofluran da
 sevofluran da
 desfluran da
 halotan da
 enfluran da
Monitorizarea concentrației de gaze
volum inspir și expir
Depistarea gazului automat  da
"Analizatorul să fie dotat
cu toate accesoriile necesare pentru
utilizare" capcana de apă 12 buc.
 circuit de prelevarea gazelor 10
buc.
 "adaptoare necesare pentru
conectare la circuitul respirator al
pacientului" da
 cablu de alimentarea 220V da
 suport pentru fixarea analizatorului
de mașina de anestezie 1 buc
 "alte cabluri necesare pentru
conectare cu dispozitvul" da
Instalare si Calibrare  da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată142.1 Gaz-analizator (MAC)  - code 1150 Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

143 Rectoscop  - code 1151
1.00Bucată143.1 Rectoscop  - code 1151 Rectoscop

Cod 1151
Descriere Endoscop special pentru
examenul optic al rectului
Parametrul  Specificația
Sursa de lumina Alimentare
electrica 220-230V 50Hz
 Tip lampa  LED
 Timp de viata ≥ 30 000 ore
 Reglarea luminozități da
 Lampa de rezerva  da, 2 buc. doar
pentru lampa halogen
Tubul cu fibra optica  Lungime de
la 180 cm
 Diametru ≥ 3,5 mm
Accesorii Tubul rectoscopului de
tip HEINKEL, diametrul exterior
20 mm, lungimea de lucru 30 cm,
cu obturator
 Tubul rectoscopului de tip
HEINKEL, diametrul exterior 20
mm, lungimea de lucru 25 cm, cu
obturator
 Tubul rectoscopului de tip
HEINKEL, diametrul exterior 16
mm, lungimea de lucru 30 cm, cu
obturator
 Cap de iluminat pentru tuburile de
rectoscopie de tip HEINKEL cu
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată143.1 Rectoscop  - code 1151 ghidaj de lumină din fibră de
sticlă/optică a luminii, adaptor cu
blocare LUER pentru perete de
cauciuc, inclusiv duza pentru
ferestre.
 Perete din cauciuc, cu tub
detașabil, cu blocare LUER.
 Suport pentru tampoane, lungime
de lucru 30 cm.
 Tub de aspirație, cu deschidere de
reglare a debitului, lungime de
lucru 40 cm.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

144 Aspirator de aer pentru bacterii  - code
1152

1.00Bucată144.1 Aspirator de aer pentru bacterii  - code 1152 Aspirator de aer pentru bacterii
Cod 1152
Descriere Aspirator de prelevare a
probelor bacteriologic pentru a
determina contaminarea bacteriană
totală a aerului cu izolarea
ulterioară a diverselor
microorganisme patogene și
indicative sanitare.
Parametru  Specificația
Debitul aerului, m/sec  > 20
Setarea debitului necesar  prin
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată144.1 Aspirator de aer pentru bacterii  - code 1152 rotametru
Volumul aerului (inhalat), l/min
100
Selectarea volumul de aer, l  de la 5
pina la 1000
Timpul pentru selectia maximala,
min   10
Portabil  Da
Volumul de control  reglabil
Diametrul placilor Petri, instalat in
dispozitiv, mm  90 mm
Nivelul de zgomot, dB   < 50
Indicator pe dispozitiv 2-3 nivele
Da
Display  alarme
  LED sau LCD
  nivelul de incarcare a bateriei
Temperatura mediului ambiant  de
la -5 °C la 50 °C
Alarme si indicatori  eroare de
sistem
  pornirea programului
  finisarea programului
  descarcarea bateriei
  volumul de extragere a bacteriilor
Durata de operare autonomă, ore  >
3
Tensiunea de alimentare  220 V, 50
Hz
Accesorii
Încărcător de la priza de perete
220V, 50Hz Da
"Acumulator
reîncărcabil" 1 buc. Da
Trusă "trusă pentru
păstrare/depozitarea
dispozivului în funcție de
complectație" Da
Sita Sita pentru admisie de aer cu
90mm Da
Filtre 100 buc. Da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată144.1 Aspirator de aer pentru bacterii  - code 1152 ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

145 pH-metru  - code 1153
1.00Bucată145.1 pH-metru  - code 1153 pH-metru

Cod  1153
Parametrul  Specificația
Descriere  PH-metru pentru
masurarea pH-lui si a temperaturii
in laborator
Afișaj  LCD sau LED
Gama de pH  de la -2 la +16.00 pH
Precizie  ± 0.01 pH si ± 0.5 °C
Calibrare automata pH  da
Interval de temperatura cu
compensare automata  de la -5 la
+70 °C
Baterie  "da, autonomie
300-700 de ore"
Conditii de mediu  de la 0 la +50
°C, RH 95%
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată145.1 pH-metru  - code 1153 ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

146 Histoprocesor  - code 1154
1.00Bucată146.1 Histoprocesor  - code 1154 Histoprocesor

Cod 1154
Descriere Procesorul automat de
țesututi este un dispozitiv care
curăță, deshidratează, impregnează
cu parafină țesutul pregătindul
pentru microscopia optică.
Parametrul  Caracteristicile
Amplasare  Pe masă
Tip suprafata  inox, anticoroziva
Material de impregnare a probei
Parafină, pentru microscopia optică
Mod de procesare  Cu cameră
staționară
Mod de umplere a camerei  Prin
vacuum
Camera de prelucrare  Volumul
containerelor cu soluții și ceară >
1,8 L
  Numarul de cosuri 2
  "Cantitatea probelor procesate
concomitent in cos
" > 120
  Etape de prelucrare  > 9
Managementul proceselor  Interfața
cu utilizatorul Ecran, LCD
  Statii de parafinare 3
  Posibilitate de control al timpului
de prelucrare, centrifugare etc. Da,
selectabil
  Intervalul timpului de prelucrare 1
- 100 ore
  Posibilitate de control al
temperaturii soluțiilor Da, solvenți
și parafină
  Interval de temperatură a parafinei
50-70 °C
  Temperatura de pastrare "de la
–20 °C pina la +50°C
"
  Protectie termala resetarea
manuala
Sistem de evacuare a vaporilor
chimici  Mod de evacuare a
vaporilor chimici Fără conexiune la
sistem de ventilare, cu filtru
  Tip filtru Din cărbune
  Umiditatea relativa 60%, fara
condensare
Sursa de alimentare  Tensiune de
alimentare 220 V, 50 Hz
  Cablu de alimentare Tip Schuko
  UPS sau sursă de alimentare
integrată  Minimum 1 oră de
funcționare
Consumabile și accesorii  Filtre de
cărbune 6 buc.
  Coș pentru încarcarea probelor de
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată146.1 Histoprocesor  - code 1154 țesut 5 buc.
  Soluție Formalin 4% 7,5 litri
  Xilen 45 litri
  Etanol 96,6 – 100 % "37 litri
"
  Parafină solidă 15 kg
Altele  Garantie  > 5 ani
  Certificate CE, ISO
  Manuale de utilizare limba romana
sau rusa
  Manual de service limba engleza,
rusa sau romana
  Transportare la locul necesar da
  Instalare si testare da
  Training pentru utilizatori  Da,
pregătire de lucru, mod de utilizare
a dispozitivului, întreținerea zilnică
  Training pentru personal tehnic
"Ajustarea, calibrarea, înlăturarea
defecțiunilor minore,
parole de acces"
  Deservire în perioada de garanție
da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

147 Sistem de impregnare a parafinei  - code
1155

1.00Bucată147.1 Sistem de impregnare a parafinei  - code 1155 Sistem de impregnare a parafinei33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată147.1 Sistem de impregnare a parafinei  - code 1155 Cod 1155
Descriere Sistemul de impregnare
în parafină este un dispozitiv
utilizat pentru introducerea probelor
de țesut patologic în blocuri de
parafină
Parametrul  Caracteristicile
Tip suprafata  inox, anticoroziva
Material de impregnare a probei
Parafină
Mod de procesare  Cu cameră
staționară
Constructia dispozitivului  Modular
Sistem de parafinare  Rezervor de
parafină Minimum 4 litri, cu
ajustare a temperaturii
  Interval de temperatură a
rezervorului de parafină 50 – 70 °C
  Compartiment de depozitare a
matricilor Da, cu ajustare a
temperaturii
  Compartiment de depozitare a
casetelor cu țesut Da, cu ajustare a
temperaturii
  Interval de temperatură a
compartimentului pentru casete cu
țesut 50 – 70 °C
  Suprafața de lucru Încălzită
  Zonă de răcire a matricei Da
  Sursă de lumină  Da, integrată în
dispensor
  Mod de turnare Cu pedală
  Ajustarea fluxului de parafină Da
  Interfața cu utilizator Ecran
Sistemul de răcire a blocurilor de
parafină  Modalitate de răcire
Automat sau ajustat de utilizator
  Suprafața efectivă Pentru
minimum 60 blocuri
  Temperatura minimă de răcire
Maximum -6 °C
Funcționalități speciale  Setarea
timpului de lucru Da
  Setarea temperaturii Da, pentru
rezervorul de parafină, zona caldă a
dispensorului, zona de răcire a
blocurilor,  compartimentul de
depozitare a casetelor cu țesut,
compartimentul de depozitare a
matricilor
  Posibilitate de conectare a
pencetelor încălzite electric Da
Sursa de alimentare  Tensiune de
alimentare 220 V, 50 Hz
  Cablu de alimentare Tip Schuko
  UPS sau sursă de alimentare
integrată  Minimum 1 oră de
funcționare
Consumabile și accesorii  Parafină
în granule 15 kg
  Pencetă încălzită electric 3 buc
  Pencete din metal 3 buc
  Matrice din oțel inoxidabil para
free, adîncime de 11-14 mm,
dimensiuni laterale 22 x 22 mm ± 2
mm 20 buc
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată147.1 Sistem de impregnare a parafinei  - code 1155   Matrice din oțel inoxidabil para
free, adîncime de 11-14 mm,
dimensiuni laterale 32 x 25 mm ± 2
mm 20 buc
  Matrice din oțel inoxidabil para
free, adîncime de 11-14 mm,
dimensiuni laterale 38 x 25 mm ± 2
mm 20 buc
  Pedală de comandă 2 buc
  Rezervor pentru evacuarea
reziduurilor de parafină din sistem
1 buc
Altele  Garantie  > 5 ani
  Certificate CE, ISO
  Manuale de utilizare limba romana
sau rusa
  Manual de service limba engleza,
rusa sau romana
  Transportare la locul necesar da
  Instalare si testare da
  Training pentru utilizatori  Da,
pregătire de lucru, mod de utilizare
a dispozitivului, întreținerea zilnică
  Training pentru personal tehnic
"Ajustarea, calibrarea, înlăturarea
defecțiunilor minore,
parole de acces"
  Deservire în perioada de garanție
Da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată147.1 Sistem de impregnare a parafinei  - code 1155 indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

148 Microtom semi-automat  - code 1156
2.00Bucată148.1 Microtom semi-automat  - code 1156 Microtom semi-automat

Cod 1156
Descriere Dispozitiv destinat
secționării preparatele anatomice în
felii subțiri, pentru a fi cercetate la
microscop
Parametru Specificație
Orientare speciment cu o singură
mînă
Buton pentru fasionare rapidă da
Numărător de secțiuni cu 4 secțiuni
"Deplasare suport cuțit pe șine
 paralele" da
"Tavă de reziduuri de dimensiuni
 mari amplasată și sub suportul de
cuțit" da
Interval de tăiere de la 0.5 µm la
100 µm
Rezoluție cu 0.5 μm în plaja 0.5 - 3
μm
 cu 1 μm în plaja 2 - 20 μm
 cu 2 μm în plaja 10 - 50 μm
 cu 5 μm în plaja 20 - 100 μm
Retracție "0 - 200 µm,  cu 5 μm
incrementare;
poate fi oprita"
Avans orizontal > 24 ± 1 mm
Cursa verticală > 65 ± 2 mm
Orientare speciment X/Y -  ± 8°/ ±
8°
 Z - 360°
Clema standart 55 x 50 mm
Viteza > 1,5mm/s, selectabila,
motorizata;
Reglarea vitezei manual
Memoria speciment > 2 pozitii
"Avans grosier acționat pe partea
stîngă" da
Accesorii
Unelte standart tavă superioară din
aluminiu
 husă contra praf
 suport universal pentru casete
 suport universal cu deplasare
 "lateral pentru lame de unică
folosința
cu profil îngust tip ER"
Gatantie  2 ani, inclusiv mentenanta
Manuale de utilizare limba romana
Manual de service in engleza
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

2.00Bucată148.1 Microtom semi-automat  - code 1156 nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

149 Baie de apa  - code 1157
1.00Bucată149.1 Baie de apa  - code 1157 Baie de apă

Descriere Baie de apă cu scop
general
COD 1157
Intervalul de teperatură (metric)  de
la temperatura camerei pîna la 100
°C
Setări de temperatură  4 setări de
temperatură
Uniformitatea temperaturii  ±0.2 °C
Alimentarea  230V
Controler  digital
Display  monochrome LCD / LED
Stabilitatea temperaturii  ±0.1 °C
Volumul  5L
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
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1.00Bucată149.1 Baie de apa  - code 1157 cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

150 LigaSure  - code 1158
1.00Bucată150.1 LigaSure  - code 1158 LigaSure

COD   1158

1. SET Sigilare Vase – 1 BUC.
a) Modul sigilare vase care contine:
1. Taierea tesutului dupa sigilare sa
se faca ultrasonic
2. Sigilarea vaselor sa se faca prin
tehnologie bipolara
3. Electrocoagulatorul de inalta
performanta
4. Sa asigure sigilare vase de minim
7 mm
5. Afisaj digital cu tehnologie
“touch screen”
b) Sa aiba port separat si pentru
disectie ultrasonica
c) Sa accepte si pense de disectie
ultrasonica
d) Posibilitate de lucru cu regimuri
de frecventa inalta monopolare si
bipolare
e) Frecventa inalta de lucru minim
420KHz
f) Puterea maxima la frecventa
maxima de 320W
g) puterea maxima de intrare
1500VA
h) Cu diferite socketuri pentru
compatibilitate cu mai multi
producatori: monopola-2x3pin
(4mm) standard international, 1x1
pin (8mm) standard Bovie, 1 x
coaxial (4mm intern 8 extern),
standard ERBE; biopolar – 1 x
standard international, 1 x standard
ERBE; 1 x universal 7 pin
i) Electrod neutru cu 2 pin standard
– 2 buc
j) cablu pentru electrodul neutru – 2
buc
k) Troliu pentru portabilitate cu
posibilitate de adaugare a altor
dispozitive pe acest troliu.
l) Ecran tactil
m) Posibilitatea utilizarii in
proceduri de: rezectie, vaporizare,
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată150.1 LigaSure  - code 1158 enucleare, sigilare de vase
n) cablu monopolar – 2 buc
o) cablu bipolar – 2 buc
p) Traductor pentru sistem sigilare
vase cu tehnologie ultrasonica - 1
buc
1. reutilizabil
2. autoclavabil
q) Pensa sigilare vase pentru
chirurgie laparoscopica - 5 buc
1. rotativa 360° bidirectional
2. cu 2 butoane de comanda pentru:
1. taiere si sigilare
2. numai sigilare
3. Cu tehnologie ultrasonica de
taiere (nu taiere mecanica prin
cutit)
4. Lungime minim 35 cm
5. Diametrul maxim 5mm
6. Maner tip pistol
r) Pensa sigilare vase pentru
chirurgie - 5 buc.
1. rotativa 360° bidirectional
2. cu 2 butoane de comanda pentru:
3. taiere si sigilare
4. numai sigilare
5. Cu tehnologie ultrasonica de
taiere (nu taiere mecanica prin
cutit)
6. Lungime minim 35 cm
7. Diametrul maxim 5mm
8. Maner type S
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată150.1 LigaSure  - code 1158 producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

151 Brancarda  - code 1159
1.00Bucată151.1 Brancarda  - code 1159 Brancarda

Cod 1159
Descriere "Brancarda destinata
pentru transportarea
 pacientilor"
Parametru  Specificație
Tip  reglabila pe inaltime
Poziționare "Tredelinburg reglabil
cu
ajutorul unui amortizor cu gaz" da,
≥ 18°
 "Anti-tredelinburg reglabil cu
ajutorul unui amortizor cu gaz" da,
≥ 18°
 Spatarul reglabil cu ajutorul unui
amortizor cu gaz da, ≥ 70°
Control manual da
Caracteristici Bare laterale pliante
da
Roți Diametru ≥ 15 cm
 "Posibilitatea de blocare a 2 roți
în timpul transportării pacientului"
da, într-o direcție
 Frine "cu blocare centrală la
 toate 4 roți"
Material  Oțel inox
  "Cadru metalic vopsit
electrostatic"
Sarcina maximă   ≥ 230 kg
Dimensiuni  ≥ 205 x 75 cm
Mînere pentru transportarea
brancardei  da
Saltea  da
Suport pentru balon de oxygen mic
da
Să fie dotat cu rotile/bamper de
protectie în toate patru colțuri
pentru evitarea lovirii de perete  da
Stativ pentru perfuzie  da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată151.1 Brancarda  - code 1159 declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

152 Calculator  pentru citirea  formulelor
leicocitare  - code 1160

5.00Bucată152.1 Calculator  pentru citirea  formulelor
leicocitare  - code 1160

Calculator  pentru citirea
formulelor  leicocitare
Cod 1160
Descriere Contorul de laborator
destinat pentru numărarea
leucocitelor, a mielogramei, a
numărului de celule roșii din sânge,
a trombocitelor și a altor proceduri
de numărare
Parametru   Specificaţia
Cont independent pentru 24 de
canale   da
Funcția de programare    de la 50 la
950 de celule, cu paul 50 de celule
Rezultatul prezentat in urma
calculului   suma totala
   valori absolute pentru fiecare
canal (tip de celulă)
   % din suma totală pentru fiecare
canal
Introducerea datelor prin butoare
da
"Confirmarea sonora a introducerii
datelor"   da
Alimentare   220V
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

5.00Bucată152.1 Calculator  pentru citirea  formulelor
leicocitare  - code 1160

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

33100000-1

153 Cronometru digital de laborator  - code
1161

10.00Bucată153.1 Cronometru digital de laborator  - code 1161 Cronometru digital de laborator
Cod  1161
Parametrul  Specificația
Descriere  Cronometru digital
pentru masurarea si cronometrarea
timpului in laborator
Functii  cronometru, ceas, data,
alarma
Material  plastic, metal sau alt
material
Afișaj  LCD sau LED
Ceas  12 sau 24 de ore
Rezolutia  de la 0.01 pina la 1 sec.
Precizie  0.1 sec.
Calendar/zi/saptamina/luna  da
Temporizator  pina la 24 ore
Memorizarea datelor  da
Baterie  da
Interval  1/100 secunde
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

10.00Bucată153.1 Cronometru digital de laborator  - code 1161 confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

154 Microscop binocular, avansat  - code 1162
1.00Bucată154.1 Microscop binocular, avansat  - code 1162 Microscop binocular, avansat

Cod 1163
Descriere Microscoapele cu lumină
sînt folosite în laboratoare clinice
sau în spitale pentru a examina
lichide biologice, ţesuturi, mase
fecale.
Parametru Specificația
Stand destinat lucrărilor în Biologie
şi Medicină pentru lumină
transmisă  cu iluminare cu lampă
Halogen sau LED (LED preferabil);
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 4 obiective (din
sticlă)
Obiective Plan Achromat, fabrica
din sticla  4x/0.10, 10x/0.25, 20x,
40x/0.65, 100x/1.25 Ulei
Condensor  universal pre-centrat si
pre-focusat, tip Abbe, cu suport
pentru filtre
Diafragmă de câmp pentru
iluminarea Kohler
Tub binocular "pivot binocular cu
360°,
unghi de înclinare 30°"
 cu ajustarea distanţei interpupilare
în diapazonul minim 55-75 mm;
Focusarea coaxiala
 mecanism incorporat de blocare a
focusarii pentru protejarea
medicamentului si ajustarea rapida
la schimbarea acestuia
Oculare "cimp larg WF 10x/20  – 2
buc.
(cel puțin unul cu focusare)"
Iluminare halogen sau LED
Unitatea de alimentare încorporată
Accesorii Ulei de imersie – o
sticluță
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată154.1 Microscop binocular, avansat  - code 1162 Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

155 Cintar analitic  - code 1163
1.00Bucată155.1 Cintar analitic  - code 1163 Cintar analitic

Cod 1163
Descriere Cîntar pentru
determinarea greutăţii
până la 2200 gr.
Parametru   Specificaţia
Tipul de cantar   cintar analitic
Greutatea maximă   200 gr.
Timpul de stabilizare   < 5 sec.
Precizie   ± 0.001 gr.
Pornirea/Închiderea   Automată
Display   LCD sau LED
Alimentare    baterii
   de la baterie ± 5 ore
   rețea 220V, 50Hz ; 12 - 16V DC
"Lizibilitate
"   0.001 gr.
Unități de măsura   miligram, gram,
kilogram, ml, l, N, etc.
Temperaturi de operare   10°C -
40°C
Calibrarea   Manual sau Automatic
Aplicatii standarte de laborator
(calculele)   greutatea, densitatea,
procentajul,  verificarea greutatii,
cantarirea conditiilor  instabile etc.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
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1.00Bucată155.1 Cintar analitic  - code 1163 Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

156  Analizator biochimic, semiautomat, cu
sistem de tip deschis  - code 1164

2.00Bucată156.1  Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem
de tip deschis  - code 1164

Analizator biochimic, semiautomat,
cu sistem de tip deschis
Cod 1164
Descriere Analizator semiautomat
destinat analizelor biochimice cu
sistem de tip deschis de reactivi
Parametrul  Specificația
Tip sistem  Sistem deschis de
reactivi
Tip probă Ser da
 Plasmă da
 Sînge intergu da
 Urina da
Reagenți Lichid da
 Cu posibilitatea de a fi substituiți
da
Incubator Temperatura termostatare
37°C
 Capacitatea minim 8 tuburi
Regimuri de măsurare: Punct final
da
 Cinetic da
 Mono și bi-cromatic da
 Multipoint cinetic da
Sursa de lumină  Minim 6 lungimi
de undă
Data management Display da
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2.00Bucată156.1  Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem
de tip deschis  - code 1164

 Memorie internă da
 Imprimantă integrata da
Calibrarea automată da
Alimentarea Rețea electrică 220 V,
50 Hz da
Accesorii
Bec  ≥ 3 buc.
Consumabile Sa fie incluse
eprubete (cuve) pentru incubarea
reactivelor compatibile cu
incubatorul analizatorului ≥ 1000
eprubete (cuve)
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

157 Centrifugă de laborator (32 tuburi)  - code
1165

1.00Bucată157.1 Centrifugă de laborator (32 tuburi)  - code
1165

Centrifugă de laborator (32 tuburi)
Cod 1165
Descriere Centrifugele de laborator
sunt destinate pentru a  centrifuga
sîngele.
Parametrul  Specificația
Viteza de rotație Minimală, rpm
reglabilă
 Maximală, rpm ≥ 3500
 Setări setarea vitezei
Capacitatea Tipul tuburilor tuburi
de 10 - 15 ml

33100000-1



pag. 271

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată157.1 Centrifugă de laborator (32 tuburi)  - code
1165

 Numărul de tuburi 32 unitati
Timer Gama de timp 0 - ≥60 min
 Incrementarea ≤1 min
Securitatea Blocarea capacului în
timpul lucrului da
Indicatori  Indicarori vizual și
acustic da
 Debalansare da
 Pornire/oprire da
 Depășirea vitezei da
 Capac deschis  da
Display Digital da
Nivelul de zgomot ≤ 60 dB da
Fereastra, orificiu sau alt acces,
necesar pentru efectuarea
procedurii de verificare periodica,
conform normelor si standartelor in
viguare   da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

158 Holter TA  - code 1166
1.00Bucată158.1 Holter TA  - code 1166 Holter TA

Cod 1166
Descriere Dispozitivul înregistrează
NIBP in timpul de 24 ore de pa
pacient si transmite datele la
laptop/calculator.
Parametrul  Specificația
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1.00Bucată158.1 Holter TA  - code 1166 Tip pacient  adult
Configurația Portabil da
Tensiunea Tip înregistrare automat
Metoda de masurare  oscilometric
(si/sau cu deflatie incrementala -
optional)
 Ritmului cardiac Diapazon 40 -
200 BPM
 Acuratețea ± 3 BPM
Display LCD, LED da
Masurarea presiunii Diapazon 25 -
260 mmHg
 Intervalul de masurare 5, 10, 15,
20, 30, 45, 60, 90, 120 minute
 Fazele de activitate 3 (dimineata,
noaptea, special)
Indicator deconectare electrod
acustic sau vizual  da
Posibilitatea transmiterii datelor
NIBP la PC sau notebook   USB,
SD-Card, Wi-Fi, BT
Alimentarea  100-240 VAC (50/60
Hz)
Baterie  reîncărcabilă da
Timp operare autonomă  ≥ 25 h
Indicatori vizuali  contact slab sau
lipsă de contact
  status sistem
  deconectare alimentare rețea
  baterie descărcată
Acesorii standard Cablu de
interconectare pentru manjeta  2
unități
 Manjete pentru fiecare tip de
pacient (adult mic, adult mediu,
adult mare, adult extra mare) cite 2
buc.
Softul necesar pentru analiza Holter
NIBP  pe PC  da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată158.1 Holter TA  - code 1166 de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

159 Holter ECG  - code 1167
1.00Bucată159.1 Holter ECG  - code 1167 Holter ECG

Cod 1167
Descriere Dispozitivul înregistrează
ECG in 12 derivații simultan,
nictimeral monitorizind parametrii
in timpul repaosului si la efort.
Parametrul  Specificația
Tip pacient  adult, pediatric
Numărul de canale de procesare  12
Configurația Portabil da
Derivațiile Tip înregistrare automat
Gama de frecvență De diagnostic
0.05-150 Hz
Impendanța de intrare  ≥ 10 M Ohm
Gama de rejecție a modului comun
la 50 Hz  > 100 dB
 Ritmului cardiac Diapazon 30 -
300 BPM
 Acuratețea ± 1 BPM
Display LCD, LED da
Indicator deconectare electrod
acustic sau vizual  da
Posibilitatea transmiterii datelor
ECG la PC sau notebook   USB /
SD-Card / Wi-Fi / BT
Alimentarea  3 V DC
Baterie  reîncărcabilă da
Timp operare autonomă  ≥ 25 h
Indicatori vizuali  contact slab sau
lipsă de contact
  status sistem
  deconectare alimentare
  baterie descărcată
Accesorii
Cablu ECG  3 unități
Set de electrozi de unica folosinta
adult  500 buc.
Set de electrozi de unica folosinta
pediatric  500 buc.
Softul necesar pentru analiza Holter
ECG  pe PC cu licenta si parole de
acces  da
Sursa de alimentare pentru
reîncărcarea bateriei  da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată159.1 Holter ECG  - code 1167 Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

160 Fotoliu ORL  - code 1168
2.00Bucată160.1 Fotoliu ORL  - code 1168 Fotoliu ORL

 1168
Descriere Destinat amplasării
pacientului pentru investigații
ginecologice
Parametrul  Specificația
Acțiune electromecanică
Secțiuni ≥ 3
Mecanism "Posibilitate de rotatie
complete 360° cu mecanism
integrat de blocare;
"
 Mecanism de ridicare a scaunului
cu pompa pe ulei 20 cm
Suporturi tertiera cu inaltime
ajustabila
 Spatar rabatabil pana in pozitie
orizontala si anterior +10°
 suport pentru brate, reglabile si
rotative
 suport pentru picioare cu ajustare
sincrona cu spatarul
Carcasul oțel inoxidabil vopsit
electrostatic
Suprafața  "acoperită cu material
moale
 (piele ecologic), rezistent la
detergenți chimici "
Înălțime reglabilă 53 - 80 cm
Sarcina maximă ≥ 150 kg
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată160.1 Fotoliu ORL  - code 1168 Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

161 Statie de lucru CT  - code 1169
1.00Bucată161.1 Statie de lucru CT  - code 1169 Statie de lucru CT

COD 1169
Nr.  Denumirea Specificatie
1 Statie de lucru pentru medicul
imagist la dispozitivul de
tomografie computerizata Aquilion
Prime existen in dotare Bloc de
sistem :
-CPU Intel Xeon ≥ 3,6 Ghz;
-HDD ≥ 2TB;
-RAM ≥  32 Gb
-Video cartela: Quadro  ≥ 5Gb
-Mouse/Keyboard
-Monitoare ≥ 24  inci (Medical)
Luminozitate min 350 CD/m2
Rezolutie  2.3 Mgpixel
-Sistem de operare Windows 10
  Software specializat  pentru
analiza si descrierea volumelor
primite de la CT Aquilion Prime
.Integrare cu baza de date a
tomografului.
Aplicatii necesare:
•  Vizulizare Multi Modality
Viewer (MPR)
• Peripheral Vessel Probe
• CT imprimare
• CT Aplicatii Abdominale
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată161.1 Statie de lucru CT  - code 1169 • CT Cercul lui Willis
• CT Carotide
• CT Larynx Airway
• CT Musculoskeletal
• CT Renal
• CT Runoff
• CT Urograf
• CT 3D/4D reconstructie
• CT Vascular Aorta
• Inscriere CD/DVD
• Instrumente de masurare, ajustari,
redacatari a volumelor obtinute
• Rapoarte editabile
• Vizualizare vase
Programul sa corespunde
totalmente formatului Dicom 3.0,
cu posibilitati de upgradare
continua a otiunilor si aplicatiilor
necesare.

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

33100000-1

162 Holter TA  - code 1170
6.00Bucată162.1 Holter TA  - code 1170 Monitor Holter TA

COD  1170
Descriere Dispozitivul înregistrează
tensiunea arterială pe o perioada de
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

6.00Bucată162.1 Holter TA  - code 1170 până la 48 ore monitorizând
parametrii in timpul repaosului si la
efort.
Parametrul   Specificația
Tip pacient   adult, pediatric
Configurația Portabil da
Derivațiile Tip înregistrare automat
Gama de presiune De diagnostic
30-300 mmHg
Display LCD, LED da
Posibilitatea transmiterii datelor
ECG la PC sau notebook  USB /
SD-Card / Wi-Fi / BT
Alimentarea 3 V DC
Baterie  reîncărcabilă da
Timp operare autonomă ≥ 25 h
Indicatori vizuali dezermetizare
 status sistem
 deconectare alimentare
 baterie descărcată
Accesorii
Set de manjete marimea  large adult
3 buc.
Set de manjete marimea adult 3
buc.
Set de manjete marimea pediatric 3
buc.
Softul necesar pentru analiza Holter
TA  pe PC da
Sursa de alimentare pentru
reîncărcarea bateriei da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

6.00Bucată162.1 Holter TA  - code 1170 e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

163 Hotă cu flux laminar  - code 1171
1.00Bucată163.1 Hotă cu flux laminar  - code 1171 Hotă cu flux laminar

Cod 1171
Descriere Dulapuri biologice de
siguranță care cuprind clasa II,
folosite pentru ventilare în
laboratorul clinic. Exclude clasa I,
clasa a III, și hote cu flux orizontal,
precum și hote chimice și debitul de
aer laminar banci curate.
Parametru Specificaţie
Descriere Hotă microbiologică cu
flux laminar vertical, clasa II tip A2
Control controlat de microprocesor
 sensor volumetric pentru
monitorizarea fluxului de aer
epuizat
 control automat al volumului de
flux prezentat
Interior  suprafața internă din oțel
inoxidabil  antistatic
Filtre HEPA sau ULPA
Prefiltru Eficiența de minim 85 %,
pentru particule de minim 0.5
microni, clasa G4
Lumina interioară lumină rece,
integrată, cu intensitatea de minim
800 lux
lampa UV pentru sterilizare, fixată
în vitrina frontală
Nivelul de zgomot nu mai mare de
60dB
Flux aer mai mult de 0.4 m/s
Factorul de protecție (Apf) 1.5 10^5
Afijaj digital
Alimentarea 220V, 50 Hz
Alarme  Acustică
 Vizuală
Capac de închidere a exhaustării da
Set de livrare Hota cu filtre
 Lampă de iluminare
 lampă UV
 suport pentru amplasarea hotei
 robinet pentru vacuum
 robinet pentru gaze
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată163.1 Hotă cu flux laminar  - code 1171 atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

164 Tonometru ocular noncontact  - code 1172
1.00Bucată164.1 Tonometru ocular noncontact  - code 1172 Tonometru ocular noncontact

COD  1172
Descriere Tonometru automat +
tehnica de răspuns cornean ia în
considerare proprietățile
biomecanice ale corneei, oferind
IOPcc corneal compensat
Parametru Specificaţia
Tip corneal
Autocalibrare da
Precizie 7mmHg – 60mmHg
ISO 8612 tonometer standart
Ecran  LCD
Dotari Printer +USB port
Alimentare  220V /50Hz
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată164.1 Tonometru ocular noncontact  - code 1172 Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

165 Set de lentile optice  - code 1173
1.00Bucată165.1 Set de lentile optice  - code 1173 Set de lentile optice ±0.25÷±20 +

Rama de suport
COD  1173
Descriere TRUSA COMPLEXA
DE LENTILE
Parametru Specificaţia
Tip Concav / convex
Descriere Lentile cu rame de metal
polisate executate din material
robust.
Precizie lentile Lentile Sferice
Concave: Dioptrii 0.12 pana la
20.00 (mariri de 0.12 / 0.25D)
Lentile Sferice Convexe : Dioptrii
0.12 pana la 20.00 (mariri de 0.12 /
0.25D)
Cilindrice Concave: dioptrii 0.12
pana la 6.00 (mariri de 0.12 /
0.25D)
Lentile Cilindrice Convexe:
Dioptrii 0.12 pana la 6.00 (mariri de
0.12 / 0.25D)
Lentile Prismatice: 0.5(2), 1(2),
2(2), 3, 4, 5, 6, 7, 8
Dotari ccesorii: Rosu, Verde, Fanta,
Ocluzor, Pin Hole(2), Cross
Cylinder
RF GF BL PL(2) MR(2) FL CL(2)
PH(2) SS
PF cilindru in cruce x0.25 x 0.50
Rama de proba pentru lentile spatiu
pentru 10 lentile de proba
– distanta pupilara reglabila 48 …
80mm
– bratele laterale reglabile in
lungime si unghi
– ajustare fina a axei
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată165.1 Set de lentile optice  - code 1173 AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

166 Dioptmetru  - code 1174
1.00Bucată166.1 Dioptmetru  - code 1174 Dioptmetru

COD  1174
Descriere Echiipament  pentru
verificarea corectitudinii puterii
lentilelor, orientare si montare
corecta a lentilelor în rame de
ochelari.
Parametru Specificaţia
Tip cilindru  MIX/-/+
Diapazon de masurare 0 pana la
±25D (0.01/0.12/0.25D valoare
incrementala)
Diametru Lentile  5-100mm
Ecran  LCD/TFT
Dotari LAN, RS-232, USB port
Alimentare  220V /50Hz
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată166.1 Dioptmetru  - code 1174 produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

167 Fotoliu ginecologic  - code 1175
1.00Bucată167.1 Fotoliu ginecologic  - code 1175 Fotoliu ginecologic

Cod 1175
Descriere Destinat amplasării
pacientului pentru investigații
ginecologice
Parametrul  Specificația
Acțiune electromecanică
Secțiuni ≥ 2
Suporturi pentru mîini
 pentru picioare
Carcasul oțel vopsit electrostatic
Suprafața  acoperită cu material
moale, rezistent la detergenți
chimici
Adincimea cavulei ≥ 10 cm, in
sectiunea 2
Înălțime reglabilă 55 - 90 cm
Capacitate maximă ≥ 150 kg
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată167.1 Fotoliu ginecologic  - code 1175 utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

168 Tensiometru Adult  - code 1176
40.00Bucată168.1 Tensiometru Adult  - code 1176 Tensiometru Adult

Cod 1176
Parametrul Specificația
Descriere Tensiometru mecanic
destinat pentru măsurarea tensiunii
arteriale prin metoda zgomotelor
Korodcov
Tip pacient adult
Caracterisitici tehnice pompă
integrată din cauciuc
 manșetă integrată din cauciuc
 tonometrul și manșeta separate
 tub aer din cauciuc
Parametri tehnici limite de
măsurare 0-300 mm Hg
 Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg
Manseta marime adult, 35-46 cm
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de

33100000-1



pag. 284

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
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40.00Bucată168.1 Tensiometru Adult  - code 1176 referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

169 Tensiometru Adult cu fonoendoscop  - code
1177

20.00Bucată169.1 Tensiometru Adult cu fonoendoscop  - code
1177

Tensiometru Adult cu
fonoendoscop
Cod 1177
Parametrul Specificația
Descriere Tensiometru mecanic
destinat pentru măsurarea tensiunii
arteriale prin metoda zgomotelor
Korodcov
Tip pacient adult
Caracterisitici tehnice pompă
integrată din cauciuc
 manșetă integrată din cauciuc
 tonometrul și manșeta separate
 tub aer din cauciuc
Parametri tehnici limite de
măsurare 0 - 300 mm Hg
 Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg
Manseta marime adult, 35-46 cm
Fonoendoscop da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

170 Ultrasonograf Cardiac si Vascular,
performanţă înaltă  - code 1178

1.00Bucată170.1 Ultrasonograf Cardiac si Vascular, Ultrasonograf Cardiac si Vascular,33100000-1
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată170.1 performanţă înaltă  - code 1178 performanţă înaltă (Expert)
Cod  1178
APLICAŢII CLINICE  Cardiac,
Vascular, Musculo- scheletal
PROBE PORTURI  ≥ 4
PROBE TIP, MHz Linear
(vascular,  ≥ 192 elemente) 4 - 14
MHz
 Sectorial, arie fazată (cardiac,
“single cristal”) 1,5  - 4,5 MHz
 Convex (abdominal,  “single
cristal”, ≥ 192 elemente) 1,5  - 6
MHz,
NIVELE DE GRI  ≥ 256
GAMA DINAMICĂ  ≥ 250 dB
GAMA DE FRECVENȚĂ
SISTEM  1- 23 MHz
PREPROCESARE, Canale digitale
≥ 950 000
Port pentru conectarea  ECG da
Adâncimea scanării  ≥ 40 cm
POSTPROCESARE
IMAGINE MODURI M-mod color
da
 M-mod şi 2-D da
 Doppler da
 Phased Array inversed Harmonics
da
 Harmonic imaging da
DOPPLER Tip CW, PW, CDI,
TDI, PDI
 Afişare frecvenţă da
 Afişare viteză da
 Power Doppler da
 Duplex  da
 Triplex
 HPRF   da
 Vector Flow da
 Blood Speckle Imaging da
 HR Flow da
FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători
digitale da
 Diapazon dinamic selectabil da
 Scopie localizată de densitate
inaltă da
 Focalizare de transmisie ajustabilă
da
 Focalizare de recepţie dinamică da
 Focusare dinamica integrala
(”focusless”) da
PAN/ZOOM imagine în timp real
da
 imagine îngheţată da
STOCARE IMAGINI Capacitate
HDD ≥ 1000GB
 Capacitate SSD ≥ 120GB
 USB da
 CD, DVD da
 Cine da
DICOM 3.0   da
MONITOR integrat de control  ≥
12 ''
PACHETE DE ANALIZĂ Cardiac
da
 Vascular  da
 Măsurarea automată a grosimii
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată170.1 Ultrasonograf Cardiac si Vascular,
performanţă înaltă  - code 1178

intimă medie carotidiene da
 Deformarea și rata deformări
miocardului (Strain și Strain Rate)
da
 Măsurarea automată a fracțiunii de
ejecție (Auto EF) da
 Stress echo da
 Musculo-scheletal da
Posibilitate Up Grade Elastografie
in timp real Strain si Shear Wave da
 Fusiune cu alte sisteme de
imagistică medicală da
Porturi de comunicare USB 3.0 ≥ 4
 HDMI da
 Wi-Fi da
MONITOR  ≥ 21"
DIVIZARE MONITOR  da
Printer incorporat video, termic da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

171 Videogastrodoudenoscop  - code 1179
1.00Bucată171.1 Videogastrodoudenoscop  - code 1179 Videogastrodoudenoscop

COD 1179
Descriere Gastroscop cu sistem
video pentru investigații medicale,
dotat cu videoprocesor și sursă de
lumină, asamblat pe troleu
Gastroscop
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată171.1 Videogastrodoudenoscop  - code 1179 Parametru  Specificaţia
Componența videogastroscop da
 procesor da
 monitor full HD, ≥23inch
 sursa de lumină led
 troleu da
 aspirator da, volumul rezervorului
≥1L
 imprimantă video da
 Pompă  inclusă
        0,3- 0,6 Pa
Metoda  video
Rezolutia  HDTV ≥ 1920 x 1080
Direcțiea luminii înainte da
Ungiul de vedere  ~140°
Diametrul distal  Ø 9,2 mm
Canal instrumentar  Ø 2,8 mm
Lungimea  ≥1000 mm
Adîncimea cîmpului vizual  2-100
mm
Unghiul de rotire sus ~ 200°
 stîng ~ 100°
 drept ~ 100°
 jos ~ 90°
Funcționalitatea mîinerului de
dirijare butoane ≥4
 înghețarea imaginii da
 eliberarea imagini da
 capturare imaginii pe imprimantă
da
 redactarea imaginii modificarea
contrastului
  reducerea zgomotului
  zoom electronic
  modificarea dimensiunii pe
monitor
 reglarea intensității lumnii da
 reglarea tonului de culoare (filtre
optice) ≥8
Iris automat  da
Reglarea automată a amplificării
(AGC)  da
Accesorii tester de impermiabilitate
automat
Alimentarea  220 V, 50 Hz
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată171.1 Videogastrodoudenoscop  - code 1179 funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

172 Imprimantă video USG  - code 1180
2.00Bucată172.1 Imprimantă video USG  - code 1180 Imprimantă video USG

COD 1180
Descriere imprimantă video pentru
utilizare cu aparatele USG,
monocrom
Parametru Specificaţie
Tehnologia de imprimare termică
Rezoluție ≥325 dpi
Tipul de hîrtie rulou
Gradații de sur 256
Conector BNC
Afișaj digital
Control  Microprocesor
Alimentarea 220 V, 50 Hz
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
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2.00Bucată172.1 Imprimantă video USG  - code 1180 copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

173 Analizator immunologic semiautomat   -
code 1181

1.00Bucată173.1 Analizator immunologic semiautomat   - code
1181

 Analizator immunologic
semiautomat
COD 1181
Diapazon de măsurare Nu mai mic
de (0,00 – 3,0) unități spectrale
Precizia fotometrică  (+,-) 1% de la
0  -  1,5 A
(+,-) 2%  de la 1,5 – 3,0 A
Stabilitatea Devieri nu mai mult de
0,005 A peste 8 ore
Timp de includere   Includere ,
(încălzire) 45 secunde , inclus
Lungime de undă standarte
Standarte   : 405,450,592,630 nm,
Cu sase filtre UV :
405,450,492,630,545 și 340 nm
Cu sase filtre VIS :
405,450,492,630,600 și 545 nm
Tip filtru Filtru cu interferență , 10
nm
Viteza Citește, calcilează și
tipărește 12 godeuri în nu mai mult
de 30 secunde
Printer Încorporate,  termal , fixat
pe matrice , 20 semne pe linie
Claviatura Nu mai puțin de 16
clavișe
Sursă de alimentare 220V, 50Hz
Metoda de determinare
Fotometrică ,imunoenzimatică
Memorie Nu mai puțin de 30
metode
Întroducerea datelor manual
Stocarea datelor da
Calibrarea  manuală
Interfața PC da
Afișarea histogramelor  da
Memorie internă ≥ 1000 pacienți
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
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1.00Bucată173.1 Analizator immunologic semiautomat   - code
1181

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

33100000-1

174 Imprimantă X-RAY laser cu developare
uscata  - code 1182

1.00Bucată174.1 Imprimantă X-RAY laser cu developare uscata
- code 1182

Imprimantă X-RAY laser cu
developare uscata
Cod 1182
Descriere  Imprimantă X-RAY
laser cu developare uscata utilizată
pentru imprimarea imaginilor
DCOM 3.x în radiografie și
mamografie
Parametru   Specificaţia
Metoda   Laser
Număr de sertare concomitent  3
Format filme 8 x 10" (20 x 25 cм)
da
 10 x 12" (25 x 30 см)  da
 11 x 14" (28 x 35 см)  da
 14 x 14" (35 x 35 см)  da
 14 x 17" (35 x 43 см)  da
Rezolutia  pixel per inch  650 dpi
 laser spot spacing  39 mkm
Interfață  Ethernet  10/100/1000
 Conector  RJ45
Gradații de sur   14-bit
Format date Digital Radiography
(DR)  da
 Full-field Digital Mammography
and CR-Mammography  da
Strat     ≤ 60 sec
Alimentarea   220V, 50-60 Hz
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
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1.00Bucată174.1 Imprimantă X-RAY laser cu developare uscata
- code 1182

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

33100000-1

175 Termostat 80 L  - code 1183
3.00Bucată175.1 Termostat 80 L  - code 1183 Termostat 80 L

Cod 1183
Descriere Termostat de laborator cu
încălzire de aer.
Parametru Specificaţie
Descriere Termostat utilizat în
laborator
Capacitate 80 l ±  5 l
Număr de polițe ≥2
Domeniul de temperatură
programabil
 24 - 65 C°
Rezoluția de programare 0,1 C°
Afișaj digital
Control  Microprocesor
Alimentarea 220 V, 50 Hz
Construcția interioară din oțel inox
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
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3.00Bucată175.1 Termostat 80 L  - code 1183 cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

176 Fotoliu pentru recoltarea sîngelui  - code
1184

2.00Bucată176.1 Fotoliu pentru recoltarea sîngelui  - code 1184 Fotoliu pentru recoltarea sîngelui
Cod 1184
Descriere Destinat amplasării
pacientului pentru recoltarea
sîngelui
Parametrul  Specificația
Acțiune mecanică
Secțiuni ≥ 2
Suporturi pentru mîini
 pentru cap (ceafă)
Carcasul oțel inox, electrostatic
Suprafața  acoperită cu material,
rezistent la detergenți chimici
Înălțime reglabilă 55 - 90 cm
Capacitate maximă ≥ 150 kg
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

2.00Bucată176.1 Fotoliu pentru recoltarea sîngelui  - code 1184 momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

177 Analizator semiautomat hematologic   -
code 1185

1.00Bucată177.1 Analizator semiautomat hematologic   - code
1185

Analizator semiautomat
hematologic (5 DIFF)
Cod 1185
Posibilitate de afișare A 20
parametri cu 5  histograme
Efectuarea  ≥ De 60 analize pe oră
Ecran LCD TFT Color , nu mai mic
de 10 inch, claviatură șu mouse
Printer incorporat
Spălare Internă a acului de aspirare
și dispensare a probelor
Stocare( memorie) ≥ 50000
rezultate, inclusiv histograme
Volumul de sÎnge Sînge integral –
9,8 mcl , anticoagulant – 9,8 mcl,
prediluat – 20 mcl
Parametrii determinați Parametri să
fie cu diferencierea leucocitară și 5
histograme
Sistem Deschis pentru utilizarea
reagenților de la diferiți producători
Ecran Demonstrarea tuturor datelor,
inclusiv a histogramelor, rezultatele
analizelor, graficele de control,
rezultatelor de arhivă și datelor de
servis
Calibrarea  manuală
Sursă de alimantare 220 B
Metoda de determinare  fotometrică
Interfața  da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
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1.00Bucată177.1 Analizator semiautomat hematologic   - code
1185

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

33100000-1

178 Monitor pu functiilor vitale (caracteristici
de baza Adult, Pediatric)  - code 1186

1.00Bucată178.1 Monitor pu functiilor vitale (caracteristici de
baza Adult, Pediatric)  - code 1186

Monitor pentru monitorizarea
funcțiilor vitale (caracteristici de
baza cu accesorii Adult, Pediatric)
Cod 1186
Descriere Sistem pentru
monitorizarea și afișarea funcțiilor
vitale ale pacientului cu
caracterisitici de bază.
Parametrul  Specificația
Tip pacient Adult, pediatric, da
Display, tip Diagonala ≥ 12 inch
 LCD TFT sau LED da
 "Numărul de curbe afișate
concomitent" între  3 și 12 minim
 Parametri afișați ECG
  Pulsul
  SpO2
  Fotopletismograma
  Presiunea sanguină neinvaziv
  Temperatura
Analiza automată a undei ST
Trendingul ST da
 Media în analiza segmetului ST da
Modul ECG "Culegerea semnalului
ECG prin
cablu 3 electrozi" da
 I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn da
 Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV
 Gama de rejecție a modului comun
la 50 Hz ≥ 100 dB
 Rata cardiacă 30 - 300 bpm
 Detectarea aritmiei da
 Detectarea pacemaker da
 Monitorizarea respiratiei 0 - 150
rpm
 "Protecție în portiva șocurilor de
defibrilare" da
Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100%
 Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 %
 Monitorizarea rata pulsului 30 -
300 bpm
 Monitorizarea pletismogramei da
Modul NIBP Diapazonul 10 - 300
mmHg
 Regim de măsurare manual,
automat, butonul Start
 Regim automat 5, 10, 15, 30, 60,
120 min.
 "Buton de activare/dezactivare
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată178.1 Monitor pu functiilor vitale (caracteristici de
baza Adult, Pediatric)  - code 1186

manual a NIBP" da
 Metoda de măsurare oscilometrică
 Regim pacient adul, pediatric, nou-
născut
 "Buton de selectare rapidă a
 regimului de pacient" da
 Limita maximă de presiune la
regimului de pacient adult 300
mmHg
Modul Temperatura Diapazonul 0 -
50.0 °C
 Rezoluția 0.1 °C
 Număr de senzori 1 unit.
Protocoale de lucru preprogamate
da
Protocoale de lucru setate de
utilizator  da
Memorie internă  da
Trendingul evenimentelor  da
Arhivarea datelor  da
Imprimantă Încorporată da
Forme de raportare Viteza de
înscriere 5, 10, 25 mm/s
 Înscriere continuă da
 Preprogramate da
 Personalizate da
Alimentarea rețea electrică 220 V,
50 Hz da
 Baterie internă da
 Timp de lucru autonom a bateriei
minim 2 h
Interfata de conectare la monitorul
central Ethernet, wireless, RS-232
etc. da
Alarma Vizuala, sonora
 Manjetă deconectată da
 Manjetă defect da
 Senzor SpO2 deconectat da
 Senzor SpO2 defect da
 Alarmă concentrația SpO2
scăzuta/mărită da
 Nivelul baterie scăzut da
 Alarme rata cardiacă
scăzuta/mărită da
 Lipsă sursă externă de alimentare
da
 Buton de dezactivare/anulare
alarmei sonore da
 Ajustarea nivelului de alarmă da
Accesorii
Cablu ECG cu 3 electrozi - 2 buc.
da
Electrozi ECG adult, unică utilizare
≥ 300 buc.
 pediatric, unică utilizare ≥ 300 buc.
Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip
cleste ≥ 2 buc.
 pediatric, reutilizabil ≥ 2 buc.
Senzor Temperatură adult,
reutilizabil ≥ 1 buc.
 pediatric, reutilizabil ≥ 1 buc.
Manjete NIBP "adult mediu, adult,
adult mare
reutilizabile (1set/3buc)" ≥ 2 set.
 "pediatric, pediatric mediu,
pediatric mare reutilizabil
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1.00Bucată178.1 Monitor pu functiilor vitale (caracteristici de
baza Adult, Pediatric)  - code 1186

(1set/3buc)" ≥ 2 set.
Hîrtie termică  10 buc.
Suport pe rotile min. 4 rotile da
 min. 2 rotile cu frînă da
 coș pentru accesorii da
 mîner pentru transportare da
 "sistem de fixare a dispozitivului
de suport" da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

179 Lampă chirurgicală pentru operații cu 1
satelit  - code 1187

1.00Bucată179.1 Lampă chirurgicală pentru operații cu 1 satelit
- code 1187

Lampă chirurgicală pentru operații
cu 1 satelit
Cod    1187
 Descriere :
-  lampă fără umbre pentru
iluminarea câmpului operator cu un
satelit.
- Lampă chirurgicală pentru
iluminare în investigații
chirurgicale majore
1. Caracteristici tehnice:
- Sistem de iluminare bazat pe
tehnologia LED (light Emitting
Diodes)
- Numărul de sateliți 1
- Temperatura culorii -3500-5000
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1.00Bucată179.1 Lampă chirurgicală pentru operații cu 1 satelit
- code 1187

K, reglabilă
- Indexul de culoare ˃95
2. Dimensiunea câmpului, cm:
- Diametrul 48-70 cm
- Adîncimea ≥ 80 cm
- Distanța de lucru 0,7-1,5 m
- Nivelul de iluminare la 1 m
distanță 120000÷160000 lux
3. Rotația 270 grade
4. Ajustarea pe verticală, cm  ≥ 80
5. Creșterea temperaturii în câmpul
operator ˂1˚C
6. Alimentarea:
- Rețeaua electrică 220V, 50Hz
- Sursa internă de alimentare –
pentru menținerea regimului de
lucru timp de minim o oră în cazul
opririi accidentale a energiei
7. Durata medie de viață a LED-
urilor – min. 50000h
8. Mișcarea capului luminos ≥4
grade de libertate
9. Mânere detașabile, sterilizabile.
10. Panou de control -integrat în
lampa principală
11. Înălțimea podului – 3 m.

*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
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1.00Bucată179.1 Lampă chirurgicală pentru operații cu 1 satelit
- code 1187

numarului de lot oferit.33100000-1

180 Laringoscop standard cu 4 lame McIntosh
- code 1188

1.00Bucată180.1 Laringoscop standard cu 4 lame McIntosh  -
code 1188

Laringoscop satndard cu 4 lame
McIntosh (mărimile 1, 2, 3 și 4)
COD 1188
Material: otel inox anti-magnetic,
rezistent la coroziune
Compatibilitate lame: cu toate
marcile standard de manere,
certicare ISO 7376:2009.
Lamele: McIntosh, mărimile 1, 2, 3,
4
Sursa de lumina: Bec ≥ 2,5V.
Intretinere lame: - soluții de
dezinfectare sau sterilizare termo-
chimica.
- sterilizare in autoclave la
maximum 134°C si o presiune de
28 p.s.i.
- sterilizare prin imersie in solutii
de sterilizare
Intretinere maner: - soluții de
dezinfectare sau sterilizare termo-
chimica.
- sterilizare in autoclave la
maximum 134°C si o presiune de
28 p.s.i.
- sterilizare prin imersie in solutii
de sterilizare
Cutie anti-șoc da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
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1.00Bucată180.1 Laringoscop standard cu 4 lame McIntosh  -
code 1188

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

33100000-1

181 Masa pentru operatii, cu 5 sectii  - code
1189

1.00Bucată181.1 Masa pentru operatii, cu 5 sectii  - code 1189 Masă pentru operații, cu 5 secții.
 COD  1189
1. Descriere - Masa de operaţii
oferă o suprafaţă corespunzătoare
care susţine corpul pacientului în
timpul procedurilor chirurgicale,
stabilizarea poziţiei pacientului şi
furnizarea cîmpului chirurgical de
expunerea optimă.
2. Poziţionarea mesei:
- Reglarea înălţimii minim 60 - 95
cm
- Trendelemburg ≥ 25 grade
- Inversarea trendelemburgului ≥ 25
grade
- Secţiile mesei ≥ 5 secții
3. Înclinarea:
- Laterală ≥ 20 grade
- Secţia din spate de la +80 la -40
grade (minim)
- Secţia de la talpa/picior de la +20
la - 90 grade (minim)
  detaşabilă
  divizată
- Secţia cap de la +45 la - 45 grade
(minim)
4. Greutatea pacientului   ≥ 200 kg
5. Ataşarea de bază  mobilă
6. Rotile - da
7. Frîne - da
8. Alimentarea -220 V, 50 Hz
9. Telecomandă -da
10. Şine laterale pentru accesorii -
pe toată lungimea mesei
11. Pupitru de comandă - da
12. Accesorii:
- suport cot 2 unit.
- suport umăr 2  unit.
- suport picioare 2 unit.
- suport torace 2 unit.
- suport mînă (decubit lateral) 2
unit.
- vas cu sistem de drenaj -da

*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
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1.00Bucată181.1 Masa pentru operatii, cu 5 sectii  - code 1189 AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

182 Pat pentru staționar de zi cu rotile  - code
1190

1.00Bucată182.1 Pat pentru staționar de zi cu rotile  - code 1190 Pat pentru staționar de zi
COD  1190
Parametrul Specificația
Descriere Pat standart pentru
pacienți cu rotile cu suport
Caracteristici tehnice Structura
Oțel
 Dimensiuni ≥ 205x80x90 cm
 Rotile 100 mm cauciuc Da
 Suport pentru cap Reglabil
Accesorii Suport inox  format ≥ A4
34x23 cm
 Saltea
 Dimensiuni  ≥ 205x80 cm
 Compoziție poliester
 Densitatea 30 kg/cm
 Protecție antincendiu Da
 Cuvertură saltea
 Compoziție 100% bumbac
 Pernă
 Densitatea 21 kg/cm
 Dimensiuni  aproximativ 45x75x10
cm
 Compoziție poliester
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
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1.00Bucată182.1 Pat pentru staționar de zi cu rotile  - code 1190 AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

183 Pat pentru stationar de zi  - code 1191
2.00Bucată183.1 Pat pentru stationar de zi  - code 1191 Pat pentru staționar de zi

COD   1191
Descriere Pat standart pentru
pacienți fără rotile
Parametrul Specificația
Descriere Pat standart pentru
pacienți
fără rotile
Caracteristici tehnice Structura
Oțel
 Dimensiuni ≥ 205x80x90 cm
Accesorii Suport inox  format ≥ A4
34x23 cm
 Saltea
 Dimensiuni  ≥ 205x80 cm
 Compoziție poliester
 Densitatea 30 kg/cm
 Protecție antincendiu Da
 Cuvertură saltea
 Compoziție 100% bumbac
 Pernă
 Densitatea 21 kg/cm
 Dimensiuni  Aproximativ
45x75x10 cm
 Compoziție poliester
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a

33100000-1



pag. 302

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

2.00Bucată183.1 Pat pentru stationar de zi  - code 1191 AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

184 Lampa Agglutination Viewer  - code 1192
1.00Bucată184.1 Lampa Agglutination Viewer  - code 1192 Lampa Agglutination Viewer

COD   1192

Descrierea: Proiectat pentru
utilizare în determinarea tipului de
sânge, încrucișare, timp de
protrombină, Kahn și alte
aglutinări, teste de floculare și
serodiagnostic

Parametrii

- Iluminează conținutul tubului de
testare prin utilizarea unui bec de de
sus și o oglindă de mărire din partea
inferioară - da
- Buton pornire / oprire – da
- Sursa de lumina cu cap flexibil –
da
- Sursa de alimentare – 220V, 50Hz

*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
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1.00Bucată184.1 Lampa Agglutination Viewer  - code 1192 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

185 Sistem radiografic digital (cu bucky
vertical)  - code 1193

1.00Bucată185.1 Sistem radiografic digital (cu bucky vertical)  -
code 1193

Sistem radiografic digital (cu bucky
vertical)
Cod 1193
Descriere Sistem radiografic pentru
uz general, libertate de mişcare şi
multiple configurări. Aria larga de
mişcare a mesei, cu posibilitatea de
ajustare a limitelor, bucky-ului şi a
stativului vertical permit expuneri
de la cap pînă la degetul piciorului
fără să fie necesară repoziţionarea
pacientului.
Parametru Specificaţia
Modul radiologic Digital Detector
unic da
Tip masă Tip fixat de podea
 Suport electric da
 Mișcarea mesei longitudinală, cm
±42
  laterală, cm ±13
  Verticală ,cm 57-87
 Fața mesei Densitatea mesei
<0,75mm Al
  Greutatea maximă a pacientului ,
kg  de la 320kg
  Suportul mesei Pedistal
  Sistem de control electromagnetic
Sistemul BUCKY a mesei Tip
motorizat
 Dimensiunea, cm minimum 43x43
 Controlul automat al expunerii
(AEC) 3 cîmpuri
 Raportul grilei ≥10:1
 Deplasarea longitudinală, cm min
54 cm
BUCKY vertical Dimensiunea, cm
minimum 43x43
 Controlul automat al expunerii
(AEC) da
 Raportul grilei ≥10:1
 Mărimea casetei ≥43x43
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată185.1 Sistem radiografic digital (cu bucky vertical)  -
code 1193

 Deplasarea bucky vertical
motorizat, cm max. 180 cm
Detector Mărimea detector, cm
≥43x43
 Configurare detector  Fără fir da
 Caracteristicele detectorului
Rezoluția matricei, pixeli  min
3070x3070
  Mărimea pixelului ≤139 µm
 Panou de control Selectarea
automată a parametrilor da
  Post-procesarea anatomică
specifică da
  Procesarea manuală da
Procesarea avansată da
Generator de raze X incorporat sub
masă Puterea de iesire, kW min
65kW
 Diapazon, mA 10-800 mA
 Frecvența maximală, kHz min 100
, kHz
 Diapazon kV 40-150 kV
 Cerințe față de alimentarea
electrică 380 V, 3 faze
Tubul de raze X Dimensiunea
spotului focal, mm 0.6 și 1.2
 Capacitatea termică, KHU ≥300
 Rata de răcire, HU/min ≥1250
 Panou de control pe tubul
radiologic da
 Poziționarea automată a tubului da
Suspensia tubului  Deplasare
verticală suspensie tub radiologic
motorizat(scanare orizontala), cm
min 25-189 cm
 Distanța TUB radiologic –masa
radiografică, cm  min 122 cm
 Deplasare longitudinală suspensie
tub radiologic, cm min 220 cm
 Rotire suspensie ±180  grade
 Rotire tub radiologic in jurul axei
orizontale ±120 grade
Statie de Lucru  (Computator ) p/u
tehnician Procesor  min Intel I5
 HDD min 2 TR
 RAM min 6 Gb
 CD/DVD da
 Monitor medical  min 20 inci
(Rezoluție 1920x1080)
 Software specializat cu
posibilitatea de reglare a
parametrilor generatorului și
afișarea dozei de iradiere da
Statie de Lucru  (Computator ) p/u
medicul imagist radiolog Procesor
min Intel I5
 HDD min 2 TR
 RAM min 6 Gb
 CD/DVD da
 Monitor medical  min 20 inci
(Rezoluție 1920x1080)
 Software specializat pentru
descrierea imaginilor radiologice si
formarea rapoartelor la imprimanta
da
 Imprimanta laser p/u rapoarte da
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1.00Bucată185.1 Sistem radiografic digital (cu bucky vertical)  -
code 1193

 PACS Server software - storage  da
 Software și statii de vizualizare
 (min 5 licente)  da
Accesorii Guleraș de protecție 2
seturi
 Sorț de protecție 2 seturi
 Supoarte pentru fixarea copilului
nou născut – 3 ani da
Integrarea Stocarea clasa SOP
DICOM 3.0 da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

186 Videodermatoscop  - code 1194
1.00Bucată186.1 Videodermatoscop  - code 1194 Videodermatoscop

Cod 1194
Descriere Dispozitiv destinat pentru
diagnosticarea melanomului cat si
pentru obtinerea de imagini digitale
ale unor leziuni dermatologice si
stocarea acestora intr-o baza de date
in vederea monitorizarii.
Parametru  Specificația
Tip  mobil
"Videodermatoscop cu posibilitatea
de a fi conectata
 la calculator"  da
"Monitorizarea imaginei în timp
real în procesul de
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată186.1 Videodermatoscop  - code 1194 examinare"  da
Camera video  min. 1/4'' CCD
Posibilitatea de examinare la
iluminare minimă  0.1 lux,
diafragma F2.0
Posibilitatea de măsurare a
umidității pielei  ≥ 90%
Ajustarea balansului de alb
automat
Lentilă  aproximativ X1
Lentilă pentru examinarea
adăncimii ridurilor  aproximativ
X10
Lentilă triplă "pentru examinarea
normală a pielei
capului, pielii feței, regim cu
polarizare" aproximativ X60
"Lentilă pentru examinarea pielei
de pe cap,
aprecierea diametrului unui fir de
păr"  aproximativ X200
Suport / husă pentru lentile  da
"Suport pentru cameră cu lampă
UV incorporta pentru
sterilizarea lentilei"  da
"Soft specializat pentru examinarea
imaginelor, cu
termen nelimitat de utilizare"  da
Softul să fie în limba română sau
rusă  da
Softul să fie disponibil pe CD
pentru posibilitatea instalării în caz
de defect al calculatorului  da
Prin intermediul softului să fie
posibil de apreciat starea pielei
nivelul de umeditate
  cît de netedă este pielea
  "pigmentarea și elasticitatea
 pielii"
  sensibilitatea pielii
  mărimea ridurilor și porii
Toate accesoriile necesare pentru
conectarea / transmiterea datelor de
la dispozitivului la PC   da, să fie
incluse
Sursa de alimentare  220V
Termen de garanție  ≥ 24 luni
Certificate  CE
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
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1.00Bucată186.1 Videodermatoscop  - code 1194 prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

187 Pompa de infuzie cu punga  - code 1195
18.00Bucată187.1 Pompa de infuzie cu punga  - code 1195 Pompă de infuzie cu punga, volum

mare (caracteristici avansate)
Cod 1195
Descriere Pompă de infuzie cu
punga este un dispozitiv care
permite administrarea intravenoasă
a fluidelor medicale cu o acuratețe
ridicată
Parametrul  Specificația
Tipul pacientului Adult și pediatric
da
Tip pompă Cu un canal da
Display, LCD sau TFT cu lumină
de fundal Date afișate Alarme
  Rata fluxului
  Volum infuzat
  Nivel de ocluzie
  Rata KVO
  Nivelul de încărcare a beteriei
  Evenimente
  Statut de alimentare - Acumulator
sau priză
  Data, ora
Capacitatea pompei Diapazonul
volumului infuzat 0.1 - 9999 ml
 Rata fluxului 0.1-1,200 ml/h
   Setarea prin incrementare
incepind cu 0.1 ml
 Regim de lucru KVO - mentinerea
venei deschise 0.1 - 3 ml/h
 Acuratetia infuziei ≤5 %
 Sistem de reducere a eroarei de
doză Da
 Funcția de reglare a vitezei de
infuzie în bolus 1 - 1,200 ml/h
 Selectarea volumului infuzat Da
 Selectarea ratei de infuzie Da
 Regim de lucru in flux (setarea
fluxului) Da
 Carcasa ermetizata pentru a
preveni scurgerea de lichide in
interiorul dispozitivului Da, IP34
 Nivelul presiunei de ocluzie Cel
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18.00Bucată187.1 Pompa de infuzie cu punga  - code 1195 putin 9 niveluri
 Presiunea de ocluzie maximă
Minimum 17.4 psi
 Funcția de evacuare a bulei de aer
din sistema IV Da
 Blocarea panoului de control Da
 Alarma sonora Da
 Alarma vizuala Da
 Mîner pentru transportare da
 Posibilitate de amplasare în
coloană da
 Posibilitate de fixare pe stativ Cu
mecanism de fixare inclus
 Carcasa rezistentă la șocuri da
 Fixarea perfuzorului pe rampă
verticală  da
Setări IV Protecție la flux liber da
 Capacitatea de captare aer da
 Conectare IV a acului da
Alarmă acustică și vizuală Ocluzie
da
 Nivelul de ocluzie ajustabil în
dependență de pacient  ≥ 1 - 17.4
psi
 Afișarea ocluziei în timp real da
 Alarmă de flux da
 Bula de aer da
 Eroare de sistem da
 Set decuplat da
 Rezervor gol da
 Ușă deschisă da
 Infuzia completă da
 Baterie descărcată da
 Posibilitatea de setare a volumului
sonor da
 Mod silence a alarmei da
Modul de comandă Buton anulare
alarmă da
 Buton start infuzie da
 Buton stop infuzie da
 Buton pauză infuzie da
 Buton de setare rată da
 Buton setări da
Sistem de reducere a erorii
(tehnologie inteligentă) Setarea
parametrilor impliciți dați de
sistemul de reducere a erorii de
dozare la pornirea pompei da
 Programe de analiză presetate da
Alimentarea electrică Rețea
electrică 220 V, 50 Hz da
 Baterie incorporata da
 Durata de operare autonoma ≥6 h
la fluxul de 25ml/h
Acesorii
Suport sistem de fixare a pompei de
stativul de infuzie da
Circuite   ≥ 300 buc
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
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18.00Bucată187.1 Pompa de infuzie cu punga  - code 1195 Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

188 Dispozitiv pu vizualizarea  vaselor sanguine
periferice  - code 1196

1.00Bucată188.1 Dispozitiv pu vizualizarea  vaselor sanguine
periferice  - code 1196

Dispozitiv pentru vizualizarea
vaselor sanguine periferice
Cod 1196
Descriere Dispozitiv p/u
vizualizarea vaselor sanguine
periferice
Parametru  Specificația
Tip pacient  Adult si pediatric
Suport pe rotile cu coș pentru
accesorii  da, minim 5 roți
Braț flexibil  da
Tip imagine  proectată
Diferite culori a imaginei proiectate
≥ 2 culori
Adîncimea vaselor  ≥  10mm
Alimentarea  220V, 50Hz
Termen de garanție  ≥ 24 luni
Certificate  CE
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
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1.00Bucată188.1 Dispozitiv pu vizualizarea  vaselor sanguine
periferice  - code 1196

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

33100000-1

189 Troleu pentru medicamente chimioterapie  -
code 1197

3.00Bucată189.1 Troleu pentru medicamente chimioterapie  -
code 1197

Troleu pentru medicamente /
chimioterapie
COD 1197
Descrierea dispozitivului Troleu
pentru păstrarea și manipularea cu
medicamente / chimioterapie
Parametrul Specificația
Tip mobilă da
Fabricat din materiale electrostatice
da
Masă de lucru da
Măsuță laterală da
Mînere pentru transportare da
Patru roti pivotante, din care 2 cu
frana da
Suport perfuzie da
Containere pentru chimioterapie da
Sertar Min. 5 buc pe un singur rind
 3 mici, 1 mijlociu si unu mare
Suprafata superioara este realizata
din plastic ABS, usor de curatat si
de intretinut
Inaltimea dulap 95 – 110 cm
Latimea dulap 80 – 90 cm
Adincimea 40 – 60 cm
Suprafata mesei Rezistenta la
substante de prelucrare si
dezinfectare
Termen de garanție ≥ 24 luni
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
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3.00Bucată189.1 Troleu pentru medicamente chimioterapie  -
code 1197

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

33100000-1

190 Dispozitiv pentru crioterapie ginecologica  -
code 1198

1.00Bucată190.1 Dispozitiv pentru crioterapie ginecologica  -
code 1198

Dispozitiv pentru crioterapie
ginecologica (Gynecology
cryotherapy)
Cod 1198
Parametrul Specificația
Descriere Dispozitiv destinat pentru
terapie cu azot lichid în
ginecologie. Acesta este compus
din un rezervor cu miner și o serie
de accesorii pentru manipulări
ginecologice. Utilizat în tratamentul
stărilor precanceroase a patologiilor
colului uterin; în tratamentul crio
microinvaziv la pacientele cu
localizaarea procesului în exocol și
în cazul pacientelor vîrstnice la cer
tratamentul chirurgical este
contraindicat
Tip gaz azot lichid
Temperatura capului de lucru pină
la -170
Timpul de utilizare pînă la
reîncărcare repetată cu azot lichid ≥
6 min.
Posibilitatea conectării
instrumentelor cu diametrul 3 - 6
mm
Temperatura minerului,
dispozitivului în timpul utilizării nu
mai joasă de + 5
Termenul de utilizare a
dispozitivului  ≥ 5 ani
Accesorii Crioinstrument drept
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1.00Bucată190.1 Dispozitiv pentru crioterapie ginecologica  -
code 1198

reutilizabil cu diametrul
aproximativ 6mm, cu posibilitatea
de conectare a diferitor capete de
lucru. Destinat pentru aplicații pe
colul uterin, vagin.
 Crioinstrument alungit cu unghi,
reutilizabil diametrul aproximativ
5mm, cu posibilitatea de conectare
a diferitor capete de lucru. Destinat
pentru crioterapie internă a zonelor
oarbe.
 Crioinstrument drept alungit
reutilizabil cu diametrul
aproximativ 5mm, cu posibilitatea
de conectare a diferitor capete de
lucru.  Destinat pentru crioterapie
internă prin intermediul canalului
de lucru al laparoscopului sau
histeroscop.
 Capete de lucru reutilizabile în
formă de disc si con în capt de 3
dimensiuni diferit, 3 - 20mm.
Compatibile cu toate instrumentele
enumerate mai sus.
 Dispozitiv pentru reîncărcarea a
rezervorului pentru crioterapie cu
azot lichid
Garanție 1 an
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
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1.00Bucată190.1 Dispozitiv pentru crioterapie ginecologica  -
code 1198

referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

191 Scaun pentru chimioterapie  - code 1199
15.00Bucată191.1 Scaun pentru chimioterapie  - code 1199 Scaun pentru chimioterapie

Cod 1199
Descriere Destinat amplasării
pacientului pentru administrarea
medicamentelor chimioterapice
Parametrul  Specificația
Acțiune electromecanică, controlată
prin telecomanda da
Suporturi pentru cap, reglabil da
 pentru mîini, reglabile si
demontabile da
 pentru picioare, reglabil da
Poziționare scaun Secţiile mesei ≥ 3
secții
 Reglarea înălţimii ≥ 55 - 75 cm
Înclinarea Secţia din spate ≥ 0 - 80
grade
 Secţia picioare ≥ 0 - 40 grade
 Secţia cap ≥ 25 grade
 Trendelemburg ≥ 0 - 13 grade
 Invers Trendelemburg ≥ 0 - 5
grade
Dimensiuni lungimea totală, intins
≥ 200 cm
 latimea ≥ 60 cm
Scaun mobil montatn pe 4 roți, 2 cu
frînă da
Suprafața  acoperită cu piele,
rezistent la detergenți chimici  da
Capacitate maximă ≥ 150 kg da
Accesorii Suport pentru soluții de
infuzie ≥ 2 cîrlige
 Suport cu tavă, detașabil da
Sursa de alimentare 220 V, 50 Hz
da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
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15.00Bucată191.1 Scaun pentru chimioterapie  - code 1199 circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

192 Analizator biochimic, tip inchis  - code 1200
1.00Bucată192.1 Analizator biochimic, tip inchis  - code 1200 Analizator biochimic, automat ≥

200  teste, cu sistem de tip inchis
COD   1200
Descriere Analizator automat
destinat analizelor biochimice cu
sistem inchis de reactivi.
Sistem analitic automat cu
calculator exterior (procesor,
monitor, imprimanta
tastatura+mouse)
Tip de lucru continuu
Tip sistem  inschis
 randoom acces/ acces aleatoriu
Capacitatea (teste/oră) ≥ 200 (teste
fotometrice, fără modulul ISE)
    Cel putin 30 pozitii pentru
pacienti
    Cel putin 8 pozitii dedicate
pentru blanc, calibratori, controale
Posibilitatea efectuării analizelor
urgente stat da
Tipul dispozitivului  staţionar
Tip probă Ser şi plasmă
 urină
 sînge integru / hemolizat
 CSF (lichid cefalo-rahidian)
Tip dilutie automat
Sistem de spălare total automat
(cuvă, ac, sistem de dozare) da
Program control al calității da
    Sa poata fi definite pina la 15
controale, 3 replici
    Reguli Westgard sau QC de baza
de diagrame Levey-Jennings
    Statistici de control al calitatii
    Standarde si reglamentari CE
Compartiment reactivi cu răcire
Rotor cu încălzire pentru probe cu
termostat la 37 grade C
    30 metodici minimum pe bord,
mono si bireagenti.
Cuvă pentru probe Cuartz
permanenta
Regimuri de măsurare Cinetic da
 Mono și bi-cromatic da
 Imunoturbidimetrc da
 Controlul cantității de reagent
rămas da
  Semnalizare lipsă reagent și probă
da
Sistemul de dozare Sistemul de
dozare: Cu sensor de obstacol
Reactivii si probe   Cititor coduri de
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1.00Bucată192.1 Analizator biochimic, tip inchis  - code 1200 bara pentru probe si reactivi
    Gestionare automata a
reactivilor, evidenta testelor pe bord
Containere pentru metodicile cu 2
reagenti   Ambii reagenti  intr-un
container cu cod de bare
Mixer   Mixer mecanic separat
Tuburi probe   Posibiltate folosire
tuburi primare si secundare de tip
Hitachi/universale
Gama lungime de unde    340-
700nm
Functie „rerun”    automata
Testeb calculate   Posibilitatea de a
introduce teste calculate (de ex.
LDL, Calciu ionic etc)
Reactivii si probe
Redare reactie    Diagrama grafica a
tuturor punctelor de masurare
Prozone    Verificare prozona
pentru testele de imunologie
Standarde si reglementari: CE
Marcaj CE
Sistem operare:    Windows
Alimentare   220 V, 50 Hz
Fiecare parametru sa fie confirmat
prin manualul de utilizare cu
indicarea paginii da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
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1.00Bucată192.1 Analizator biochimic, tip inchis  - code 1200 referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

193 Prelevator de probe de aer  - code 1201
1.00Bucată193.1 Prelevator de probe de aer  - code 1201 Prelevator de probe de aer

COD  1201
Descriere Aparatul utilizeaza
principiul de prelevare a probelor
de aer activ. Folosete cutii Petri
standard pentru colectare probe;
fluxul de aer purtator de particule
este direcionat catre placi Petri
standard de 90 mm . Instrumentul
permite verificarea prezentei
microorganismelor si determinarea
cantitatii acestora.
Parametrul Specificația
Caracteristici  Tehnice prevazut cu
trei capete de prelevare probe
confectionat din otel inox ASPI,
tehnopolimer sau termopolimer
(optionale) autoclvabil, cu  orificii
calibrate de Ø1mm cu sistem de
cuplare tip baioneta da
 corpul aparatului este confectionat
din poliuretan, usor de dezinfectat
da
 posibilitatea de a efectua prelevare
automata, manuala, secventiala si
programa da
 poate fi utilizat atat pentru
prelevare in pozitie verticala cat si
orizontala, da
  Dispozitiv de prelevare: placa
perforata pentru placi Petri standard
de 90/100 mm da
  Debit flux de aer nominal: 100 lit./
min. sau 200 lit./ min. da
  Masoara fractiuni de marime si
concentratii ale particulelor in aer
da
  Contor de particule cu dioda laser
rezistenta da
  Poate fi utilizat atat pentru
prelevare in pozitie verticala cat si
orizontala. da
 Aparatul avind 14 programe ciclice
volumetrice pentru prelevarea
aerului  da
Performante tehnice

  Calibrare automata conform NIST
da
 Contor de particule cu dioda lazer
rezistenta da
 Presetarea volumelor de probe
timp/volum setabil pina la 1000 lit.
da
 Display alfanumeric LCD  da
 Memorie interna pentru cicluri de
prelevare da
 Deservire cu o mina, ergonomica
da
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1.00Bucată193.1 Prelevator de probe de aer  - code 1201  Export date masurate catre PC,prin
interfata USB da
Alimentarea electrică Rețea
electrică 220 V, 50 Hz da
 Baterie reincarcabila da
 Durata de operare autonomă ≥4 h
la flux
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

194 Microscop optic cu camera  - code 1202
1.00Bucată194.1 Microscop optic cu camera  - code 1202 Microscop optic cu cameră

COD 1202
1. Suport -  suport cu Abbe
condensor.
Stativ sub formă protectivă de
control, constructie - aluminiu
turnat, siguranțe externe, turelă
moletată, turelă cu 5 pozitii
disponibile, fixați în suport pentru
32 mm filtre montate, 5V / 1.5 A
putere USB sursă de alimentare
pentru aparat de fotografiat, mâner
vertical, degajare interioară a
suportului, cablu de metal, miner
vertical pentru stativ, încărcarea
monomanuală pieselor, 26 mm × 76
mm distanta de miscarea a pieselor,
300 microni per rotație de
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1.00Bucată194.1 Microscop optic cu camera  - code 1202 focalizare fină, etalonat în trepte de
3 microni, butoane de focalizare
ponderate,
2. Tuburi - 45° EZ tub cu pointer.
Dioptrii presetate pentru
vizibilitate, unghi de vizualizare de
45 de grade, atașat la suport cu set
de șuruburi, orificiu pentru șurub cu
cap crestat de rotație sigur, distanta
interpupilara cu interval de 52 mm -
75 mm, potrivire  cu posibilitate de
rotire, câmp de vizualizare maxim
de 22mm,
3. Oculare - 10 × / 22 pointer cu
protecție pentru ochi, ajustabili.
Protecție de ochi pliabilă, suprot de
reticule cu focusare 24,5 mm,
diametru montat de 30 mm,
controale de focalizare poziție
joasă, mecanismul de reglare
focalizare auto,
4. Condensor- Abbe condensator de
0,9 uscat / 1,25 de ulei
Condensator prefocusat  și
precentrat Abbe, slot pentru Abbe
cu condensator pentru cursoare de
contrast (fază, camp intunecat,
compensator), etichete de mărire pe
condensator,
5. Obiective  - Plan 4 x 0,10 NA,
9.8 mm Wide Dimension
6. Obiective  - Plan 10 x 0,22 NA,
7.8 mm Wide Dimension.
7. Obiective – Plan 20 x 0,47 NA,
2,4 mm Wide Dimension
8. Obiective - Planul de 40 x / 0,65
NA, 0,31 mm Wide Dimension.
9. Obiective - Plan de 63 x / 0,75
NA, 0,17 mm Wide Dimension,
Platforma optica ,,Infinity,,, plan
optică pentru FOV 18, HI Plan
pentru FOV 20, 100 × obiectiv
uscat cu N.O. 0,8 (fără guler de
corecție), obiectiv gravat cu
etichetare laser (HI Planuri), M25
turelă filetata,
10. Iluminarea - presetată numai
pentru deschiderea turetei,
disponibilă cu diafragmă reglabilă
câmp Koehler, LED Iluminare - 6
000 K temp, 25 000 de ore de viață
la intensitate maximă, ajustarea
intensității continue, iluminare
suficientă pentru vizualizare la cea
mai mică intensitate.
11. Imaginea - Tuburi trinoculare
disponibile (50% / 50% lumina
split), adaptoare C-mount cu suport
standard, cu cameră modulară (50%
/ 50% lumina split).
12. Module intermediare - 35 mm
Modul ,,Ergo,, intermediar
disponibil, modul iluminator pentru
LSF lumina reflectată, modul
analizator.
13. Cerificate- cULus, CE, RoHS
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1.00Bucată194.1 Microscop optic cu camera  - code 1202 și Main optical components meet
ISO 9022-11.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

195 Dispozitiv destinat dezghetarii/incalzirii
plasmei/
sangelui  - code 1203

1.00Bucată195.1 Dispozitiv destinat dezghetarii/incalzirii
plasmei/
sangelui  - code 1203

Dispozitiv destinat
dezghetarii/incalzirii
plasmei/sangelui
COD   1203
Dispozitiv destinat
dezghetarii/incalzirii
plasmei/sangelui Capacitate 1-4
pungi
Temperatura controlata de
microprocesor cu alarme vizuale si
sonore
Control independent si afisaj LED
temperatura pentru fiecare punga
Temperatura de dezghet de la -30 C
Temperatura incalzire + 37-+45C
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
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1.00Bucată195.1 Dispozitiv destinat dezghetarii/incalzirii
plasmei/
sangelui  - code 1203

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

33100000-1

196 Baie de apă  - code 1204
1.00Bucată196.1 Baie de apă  - code 1204 Baie de apă

COD   1204
Baie de apă
 Baie de apă cu scop general
Capacitatea ≥ 5 L
Intervalul de temperatură  de la
temperatura camerei pîna la 100 °C
±0.1 °C
Ajustarea temperaturii da
Presetări de temperatură da, min 4
Controler digital da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau

33100000-1



pag. 321

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată196.1 Baie de apă  - code 1204 declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

197 Aparat pentru coagularea mediilor
nutritive  - code 1205

1.00Bucată197.1 Aparat pentru coagularea mediilor nutritive  -
code 1205

Aparat pentru coagularea mediilor
nutritive

COD 1205
Descriere:  Aparat pentru
coagularea mediilor nutritive
Capacitatea > 300 tuburi
Temperatura de lucru +40-+90ºC
Setarile de temperatură/timp da,
digitale
Eroarea de temperatură în punctele
de control nu mai mare de 0,2 ° C
Alarmă sonoră da
Dimensiunea tuburilor 16-21mm
Dispozitivul să conțină stative cu
capacitatea de a regla unghiul de
înclinare a tuburilor inserate da
În funcție de locația casetelor din
cameră, unghiul de înclinare al
tuburilor să varieze de la 0 la 90 de
grade
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată197.1 Aparat pentru coagularea mediilor nutritive  -
code 1205

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

33100000-1

198 Centrifugă  - code 1206
1.00Bucată198.1 Centrifugă  - code 1206 Centrifugă

COD   1206
Descriere Centrifugă de laborator
cu o viteză de rotaţie, pentru
separarea sistemelor lichide
eterogene în fracţii cu densitate
nedepăşind 2 g/cm3.
Viteza  până la 3.000 rotaţii per
minut
Viteza de rotatie este reglementată
1000, 1500 si 3000 rotaţii per
minut.
Cîmpul fortelor centrifuge 10
eprubete de 15 ml
La rotire tuburilor sunt plasate într-
o pozitie orizontală. Da
Sursa de alimentare 220V, 50Hz
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată198.1 Centrifugă  - code 1206 momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

199 Fotoliu bronhoscopie     - code 1207
1.00Bucată199.1 Fotoliu bronhoscopie     - code 1207 Fotoliu bronhoscopie

COD 1207
Descriere Destinat amplasării
pacientului pentru
fibrobronhoscopie
Parametrul  Specificația
Acțiune electromecanică
Segmente Segment de cap, un
spătar, un scaun și un segment de
picior. Segmentul capului poate fi
reglat manual; Segmentul piciorului
poate fi înclinat manual pentru
poziția așezată. Posibilitatea rotirii
scaunului cu pacientul ± 90 °;
Blocare ușoară în trei poziții.
Suport pentru mîini
Carcasul oțel vopsit electrostatic
Suprafața  acoperită cu material
moale, rezistent la detergenți
chimici
Înălțime reglabilă 55- 90 cm
Capacitate maximă ≥ 170 kg
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată199.1 Fotoliu bronhoscopie     - code 1207 producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

200 Vortex  - code 1208
2.00Bucată200.1 Vortex  - code 1208 Vortex

COD  1208
Cu platformă pentru tuburi conice,
tip falcon. da
Viteza reglabila 600-3200 RPM
Controlul vitezei variabile da
Comutator de alimentare da
Sursa de alimentare 220V, 50Hz
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

201 Instalatie stomatologica portativa  - code
1144

1.00Bucată201.1 Instalatie stomatologica portativa  - code 1144 Instalatie stomatologica portative
COD   1144
Descriere: Unitate stomatologica
portabila, pentru tratarea pacientilor
la domiciliu.
Specificaţia:
Sa fie inclus toate
Aspirator de saliva – da
Turbina dentara – da
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată201.1 Instalatie stomatologica portativa  - code 1144 Seringă cu 3 căi - apă,  aer, spray
Scaler – da
Pedala de comanda
Compresor integrat – da

Bormaşină cu pedală pentru medic,
conţine în set:
-bloc electric
-puterea 35 Wt
-micromotor electric la 35 mii
rotaţie + pedală;
-bloc electric cu reglarea vitezei
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

202 Autoclav 60 L, fara vacuum, clasa A  - code
1209

1.00Bucată202.1 Autoclav 60 L, fara vacuum, clasa A  - code
1209

Autoclav 60L, fara vacuum, clasa A
Cod 1209
Descriere Sterilizatoare cu aburi
clasa A, utilizează aburi sub
presiune care generează căldură
umedă ce ajuta la eliminarea
microbilor viabili din dispozitive
medicale nontermicsensibile,
inclusiv produse tolerante la căldură
folosite pentru îngrijirea pacientului
cu scopuri chirurgicale şi generale.
Construcția interioară este din oțel
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată202.1 Autoclav 60 L, fara vacuum, clasa A  - code
1209

inoxidabil.
Parametrul Specificația
Clasa autoclavului Clasa A
Construcția interioară camera de
sterilizare din oțel inox
Exterior  metalic galvanizat sau oțel
inox sau alt material rezistent la
coroziuni
Securitate la supraîncălzire da
Securitate la suprapresiune da
Alarme acustică vizuală
Durata sterilizartii reglabilă da
Control Microprocesor
Sistem de blocare a ușii
autoclavului care impiedică
pornirea ciclului dacă este ușa
deschisă  da
Ușa ramăne blocată pana la
finisarea procesului de sterilizare da
Setarea de catre utilizator a modului
de lucru dorit da
Imprimanta optional
Afișaj alfanumeric
Ciclu de strilizare Ciclu de presiune
pozitivă
Ciclu de vacuum fară vacuum
Sistem de uscare da
Facilități de setare timp
 temperatura
 eliberare automată a vaporilor
 racire rapidă
Volum interior   ≥ 60 L
Precizie timp de sterilizare  1 min
Rafturi  da, min. 4 tavi
Regimuri de sterilizare minim 4
regimuri
Temperatura de sterilizare 121, 134
Gama de temperatură 105 - 134
grade C
Cicluri preprogramate  Sterilizare,
uscare
Capacitatea rezervorului de apă ≥ 4
L
Alimentare  220V, 50 Hz
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
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CantitateaUnitatea de
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată202.1 Autoclav 60 L, fara vacuum, clasa A  - code
1209

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

33100000-1

203 Ortopantomograf   - code 1210
1.00Bucată203.1 Ortopantomograf   - code 1210 Ortopantomograf –sistem de

radiografie extraorala
COD 1210
Desriere
un sistem de radiografie extraorala
pentru radiografii panoramice
digitale, indicat pentru producerea
de imagini ortopanoramice ale
zonei maxilo-faciale, examinarea de
diagnosticare a danturii (dintii),
arcadeior si altor structuri ale
cavitatii orale.

CARACTERISTICI ELECTICE

Tensiune de alimentare
240 V c.a. monofazici (fluctuate
admisa +/-10%)
Frecventa de alimentare    50 / 60
Hz
Categorie de supratensiune    II
Protectia sistemului de alimentare
Cu limitatorul la un curent maxim
de 20 A si la un curent difererntial
de 30 mA
Combinatie cu curent /tensiune
pentru puterea maxima de iesire
≥ 70 kV, 15 mA

Tensiunea generatorului    2D: 60 -
85 kV (selectabil automat sau
manual) 3D: 90 kV mod cu
impulsuri (max. 12 mA)
Curent anodic    4-15 mA
(selectabil automat sau manual in
pasi de 1 mA)"
Putere maxima, anodica de intrare
continua    ≥ 40 W
Leakage Technique Factor (LTF)
90 kV; 0,47mA
Putere maxima de intrare de varf la
anod    ≥ 1000W (ex. 70kV/15mA)
Deviatii maxime de la valorile
declarate
    kV: < 5% (10% I EC)
mA: < 10% (20% IEC)
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată203.1 Ortopantomograf   - code 1210 ms: < 3% (5 % + 50 ms IEC)
mAs; <10% + 0,2 mAs
 Coeficient de variable < 0,05
Dimensiuni pata focala    0,5 mm
conform cu IEC 336
Material de constructie anod
Tungsten (W)
inclinatie anod    5
Capacitate ternicii anod    30 kJ
(CEI- KAILONG)
Filtrare suplimentare pe colimator
3D mode: 3,5 mm Al la 85 kV
Filtrare implicita (filtrare
suplimentara inclusa)    2D mode:
>2,5 mm Al la 85 kV
Strat hemivalent (HLV)    2D:
>2,9mm la 80kV
Radiatie de fuga    <0,88 mGy / h la
1 metru de pata focala la 90 kV
Timp de expunere (PAN)    2D
mode: 1 s -15 s radiate continua
Distanta sursa – collimator primar
100 mm
Intensitatea radiatiei la iesire (Dose
output)    0.20mG/mAs @70kV,
500 mm/
0.30mG/mAs@90kV,500 mm/
Tolerant +30%

Distanta sursa – revelator (SID) -
PAN    500+5mm
     CARACTERISTICI
RADIOLOGICE
Caracteristicile senzorului
panoramic (PAN)
Dimensiuni zona sensibila    6 x
151 mm
Rezolufie    5 Ip/mm (proiecpe
PAN)
Ecran principal    > 0,5 mm Pb
Dimensiuni pixel    100 pm
Tehnologie senzor    CMOS
Material al tip de scintilator
Direct deposition Csl
MTF    58% la 1 Ip/mm
DQE    70% la 0 Ip/mm
Dimensiuni matrix senzor
1.512x60
Niveluri de gri    14 biti
Marire (PAN)    1,25 ±5%
Conexiune    Gigabit Ethernet

Parametru software
Software    Baza de date cu implanti
Da
    Posibilitate de printare    Da
    Export de date    Da
    Inscriere pe CD-DVD, viever
incroporat    Da
Revenirea automata la pozitia
initiala    Da
Comanda de oprire de urgenta    Da
Control multifuncional    Da
Prezenta laserelor de pozitionare
Da
Suport pentru barbie    Da
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1.00Bucată203.1 Ortopantomograf   - code 1210 Element de muscare    Da
Miner pacient    Da

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

33100000-1

204 Sistem radiografic intraoral  - code 1211
1.00Bucată204.1 Sistem radiografic intraoral  - code 1211 Sistem radiografic intraoral

Cod 1211  (210510)
Descriere Unităţile radiografice
dentare sunt utilizate pentru
imagistica dentiţiei, anatomia
individuală a dintelui (coroană, gît,
rădăcină) şi alte probleme dentare.
Radiografia intraorală necesită
filmul dentar sau senzorul digital
pentru a fi plasate în interiorul gurii
pacientului pentru imagistica
ocluzală, periapicală, etc.
Parametrul  Specificația
Tub anod de raze X  Tip staţionar
sau portabil
 Filtrare totală minimă, mm Al
≥1.5-2.2
 Capacitatea de încălzire, HU ≥
8000-30000
 Dimensiunea spotului focal, mm ≥
0.4-0.8
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1.00Bucată204.1 Sistem radiografic intraoral  - code 1211 Generator de raze X Tip AC/DC
 AEC nu
 Gama kV 60-70
 Gama mA între 2 şi 8
 Timpul de expunere, sec 0.02-3,5
SID (distanta de la sursa la
imagine), mm  200-300
Panou de control  digital
Alimentarea  220-240V, 50 Hz
Film sau detector digital  ambele
Tipul sensorului  CMOS
Tehnologia transmiterii datelor
USB, Ethernet, Wireless
Timpul de procesare şi afişare  ~4
Mărime pixel, µm  ≤19
Monitor  ≥19"
Rezoluţie, pixeli  ≥1024 x 768
Computer  da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

205 Unit dentar  - code 1212
2.00Bucată205.1 Unit dentar  - code 1212 Unit dentar

COD  1212
Nit dentar (caracteristici de baza)
Descriere Fotoliul pacientului,
spatar lat
Elementul medicului, dotat cu 5
locuri:
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

2.00Bucată205.1 Unit dentar  - code 1212 Pozitia 1 - Seringa metalica cu 3
functii
Pozitia 2 - Micromotor pneumatic +
piesa unghi + piesa dreapta
Pozitia 3 - Turbina
Pozitia 4 - Turbina
Poztiia 5 - Scaler cu ultrasunet
 Negatoscop
 Dirijarea si programarea fotoliului
Scuipitoare rotabila
 Elementul asistentei, dotat cu 4
locuri:
Pozitia 1 - Aspirator saliva
Pozitia 2 - Aspirator chirurgical
Pozitia 3 - Lampa foto LED
 Pozitia 4 - Seringa metalica cu 3
functii
 Farul LED
 Scaunul medicului
Compresor

Compresor (caracteristici  de baza)

Putere ≥ 500W
• Voltaj 230/50 Hz
• Presiune 6-8 BAR
• Volum rezervor ≥ 30 L, pentru 1
instalatie
• Zgomot ≤ 53 dB

*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
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2.00Bucată205.1 Unit dentar  - code 1212 format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

206 Ventilator pulmonar adult, pediatric
(caracteristici avansate)  - code 1213

1.00Bucată206.1 Ventilator pulmonar adult, pediatric
(caracteristici avansate)  - code 1213

Ventilator pulmonar adult, pediatric
(caracteristici avansate)
Cod 1213  (110320)
Descriere Ventilatoarele mecanice
oferă suport ventilator temporar sau
permanent pentru pacienţii care nu
pot respira pe cont propriu sau care
au nevoie de asistenţă, menţinînd o
ventilare adecvată.
Parametrul    Specificația
Tip Mobil, pe suport cu rotile  da
Tip pacient adult, pediatric  da
Gama de control/setări Volum total
20-2,000 mL
 Flux inspir  3-180 L/min
 Presiune inspir  0-80 cm H2O
 Rata respiratorie  0-100 rpm
 Timp inspir  0-3 s
 Timp expir  1 la 8 s
 Rata I:E  1:4 to 4:1
 Pauză la inspir  0-3 sec
 Pauză la expir  0-3 sec
 FiO2, %  21-100
 Buton pentru respirație manuală
da
 PEEP/CPAP  0-45 cm H2O
 Suport presiune  0-45 cm H2O
 Inhalator  da
 Mecanism triger  Presiune, flux
 Bias/base flow range, L/min  0 la
20 L/min
 Ajustarea presiunii pantă/rampă  da
 Funcția suspin
 Buton 100 % O2  da
 Timpul maxim activ al butonului
100 % O2  2 min
 Blocarea panoului de control  da
Moduri de operare Modul A/C A/C
Volum respirator da
  A/C presiune respiratorie da
 Modul SIMV SIMV volum
respirator da
  SIMV presiune respiratorie da
 Modul SIPAP/Spontan SIPAP
suport presiune da
 Modul Apnea-backup  da
 Moduri combinate  da
 Ventilație neinvazivă  da
 Modul Bilevel/APRV  da
Parametri monitorizați/afișați
Presiunea inspiratorie maximă  da
 Presiunea medie în căile
respiratorii  da
 Presiunea PEEP  da
 Volumul total  da
 Monitorizarea FiO2  da
 Rata respiratorie   da
 Timp inspir   da
 Timp expir  da
 Rata I:E  da
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1.00Bucată206.1 Ventilator pulmonar adult, pediatric
(caracteristici avansate)  - code 1213

 Volumul minutar spontan  da
Alarme pacient FiO2 mare/mic  da
 Volum minutar mare/mic  da
 Presiune inspir mare/mică  da
 PIP mare  da
 PEEP mare  da
 Lipsă PEEP  da
 Apnea  da
 Presiune/ocluzie continuă ridicată
da
 Inversare IE  da
 Circuit respirator deconectat  da
Alarme echipament Lipsă
alimentare gaz  da
 Lipsă alimentare electrică  da
 Baterie descărcată  da
 Eroare de sistem  Sensor
decalibrat, scurgere prin valve
 Autodiagnostic  da
Interfața Interfața cu dispozitivele
exterioare  da
 Porturi pentru ieșirea datelor  da
 Port pentru alarmă la distanță  da
 Ieșire analogică  da
 Raportarea alarmelor și starea
pacientului afișare pe display da
  Transmiterea rapoartelor la
imprimată da
  Posibilitatea conectării în rețea
centralizată da
Display LCD TFT  da
 Mărimea  ≥ 10 inch
 Touchscreen  da
Compresor de aer Integrat în
dispozitivului, tip turbină  da
Alimentare Pneumatică Compresor
intern da
  Gazele comprimate aer, O2
  Presiunea în rețea 3-6 atm
 Electrică Rețea electrică 220 V, 50
Hz da
  Baterie internă reîncărcabilă da
  Timp operare baterie  ≥ 1 h
Accesorii
Circuite respiratorii pediatrice tip
reutilizabil ≥ 2 set.
 adult tip reutilizabil ≥ 2 set.
Mască respiratorie pediatrice tip
reutilizabil ≥ 1 set.
 adult tip reutilizabil ≥ 1 set.
Umidificator  Umidificator cu
mentinerea temperaturi si
umidificarea aerului în regim
automa, Compatibil cu ventilatorul
da
 Două regimuri de funcționare,
mască respiratorie, sondă
endotrahială  da
Cameră de umidificare pediatrice
tip reutilizabil ≥ 1 buc.
Filtre antibacteriale pediatrice unică
utilizare ≥ 100 buc.
 adult unică utilizare ≥ 100 buc.
Senzor de debit pediatrice tip
reutilizabil ≥ 2 buc.
 adult tip reutilizabil ≥ 2 buc.
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1.00Bucată206.1 Ventilator pulmonar adult, pediatric
(caracteristici avansate)  - code 1213

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

33100000-1

207 Monitor pentru monitorizarea functiilor
vitale (caracteristici avansate, accesorii
Adult, Pediatric)  - code 1214

1.00Bucată207.1 Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale
(caracteristici avansate, accesorii Adult,
Pediatric)  - code 1214

Monitor pentru monitorizarea
funcțiilor vitale (caracteristici
avansate, accesorii Adult, Pediatric)
Cod 1214  (260370)
Descriere Sistem pentru
monitorizarea și afișarea funcțiilor
vitale ale pacientului cu
caracterisitici de bază.
Parametrul  Specificația
Tip pacient Adult, pediatric, nou-
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1.00Bucată207.1 Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale
(caracteristici avansate, accesorii Adult,
Pediatric)  - code 1214

născut da
Display, tip Diagonala ≥ 15 inch
 LCD TFT sau LED, Touchscreen
da
 "Numărul de curbe afișate
concomitent" între  3 și 12 minim
 Parametri afișați ECG
  Pulsul
  SpO2
  Fotopletismograma
  Presiunea sanguină neinvaziv
  Presiunea sanguină invaziv
  Capnografia
  Temperatura
Analiza automată a undei ST
Trendingul ST da
 Media în analiza segmetului ST da
Modul ECG "Culegerea semnalului
ECG prin
cablu 3 si 5 electrozi" da
 I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn da
 Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV
 Gama de rejecție a modului comun
la 50 Hz ≥ 100 dB
 Rata cardiacă 15 - 300 bpm
 Detectarea aritmiei da
 Detectarea pacemaker da
 Monitorizarea respiratiei 0 - 150
rpm
 "Protecție în portiva șocurilor de
defibrilare" da
Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100%
 Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 %
 Monitorizarea rata pulsului 20 -
300 bpm
 Monitorizarea pletismogramei da
 "Sa se indice tehnologia modulului
și senzorului de SpO2 utilizat"
(exemplu: masimo, nellcor, etc)
Modul NIBP Diapazonul 10 - 300
mmHg
 Regim de măsurare manual,
automat, butonul Start
 Regim automat 5, 10, 15, 30, 60,
120 min.
 "Buton de activare/dezactivare
manual a NIBP" da
 Metoda de măsurare oscilometrică
 Regim pacient adul, pediatric, nou-
născut
 "Protecție de suprapresiune la
regimului de pacient adult" 300
mmHg
 "Protecție de suprapresiune la
 regimului de pacient pediatric" 240
mmHg
Modul IBP Modul IBP da
 Diapazonul -50 ... +320 mmHg
 Acuratețea ± 1mmHg
 Sensivitatea de intrare 5 µV/mmHg
 Monitorizarea undei IBP da
Modul Capnografie (CO2) Modul
Capnografie (CO2) da
 Diapazonul 0 - 100 mmHg
 Rata respiratorie 0 - 150 rpm
 Timp de înregistrare Apnea 5 - 60 s
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1.00Bucată207.1 Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale
(caracteristici avansate, accesorii Adult,
Pediatric)  - code 1214

 Monitorizarea unei CO2 da
Modul Temperatura Diapazonul 0 -
50.0 °C
 Rezoluția 0.1 °C
 Număr de senzori 1 unit.
Protocoale de lucru preprogamate
da
Protocoale de lucru setate de
utilizator  da
Memorie internă  da
Trendingul evenimentelor  da
Arhivarea datelor  da
Imprimantă Încorporată da
Forme de raportare Viteza de
înscriere 25, 50 mm/s
 Înscriere continuă da
 Preprogramate da
 Personalizate da
Alimentarea rețea electrică 220 V,
50 Hz da
 Baterie internă da
 Timp de lucru autonom a bateriei
minim 2 h
Interfata de conectare la monitorul
central Ethernet / wireless / RS-232
/ etc. da
Alarma Vizuala, sonora
 Manjetă deconectată da
 Manjetă defect da
 Senzor SpO2 deconectat da
 Senzor SpO2 defect da
 Alarmă concentrația SpO2
scăzuta/mărită da
 Nivelul baterie scăzut da
 Alarme rata cardiacă
scăzuta/mărită da
 Lipsă sursă externă de alimentare
da
 Buton de dezactivare/anulare
alarmei sonore da
 Ajustarea nivelului de alarmă da
Accesorii
Cablu ECG cu 3 electrozi - 1 buc.
da
 cu 5 electrozi - 1 buc. da
Electrozi ECG adult, unică utilizare
300 buc.
 pediatric, unică utilizare 300 buc.
Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip
cleste 2 buc.
 pediatric, reutilizabil 2 buc.
Senzor Temperatură reutilizabil  1
buc.
Manjete NIBP "adult mediu, adult,
adult mare
reutilizabile (1set/3buc)"  2 set.
 "pediatric, pediatric mediu,
pediatric mare reutilizabil
(1set/3buc)"  2 set.
Hîrtie termică   10 buc.
"Circuite pentru Presiunea
sanguină invaziv" adult, unică
utilizare  5 set.
 pediatric, unică utilizare  5 set.
Circuite pentru Capnografie (CO2)
adult, unică utilizare  10 set.
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1.00Bucată207.1 Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale
(caracteristici avansate, accesorii Adult,
Pediatric)  - code 1214

 pediatric, unică utilizare  10 set.
"Suport pe rotile
(să se indice modelul suportului)"
suport da
 min. 4 rotile da
 min. 2 rotile cu frînă da
 coș pentru accesorii da
 mîner pentru transportare da
 "sistem de fixare a dispozitivului
de suport" da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

208 Sistem videoendoscopic pentru
videocolonoscopie  - code 1215

1.00Bucată208.1 Sistem videoendoscopic pentru
videocolonoscopie  - code 1215

Sistem videoendoscopic  pentru
videocolonoscopie
Descriere Sistem video pentru
investigarea internă , destinat
pentru a vizualiza şi trata afecţiuni
în interiorul intestinului gros
Cod 1215   (290180)
Parametrul   Specificația
Videoprocesor Intrări cameră  ≥1
 Controale / caracteristici Ajustare
nuanță da
  Iluminare auto
  Balans de alb auto
  Acuitate da
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1.00Bucată208.1 Sistem videoendoscopic pentru
videocolonoscopie  - code 1215

  Videocompensare da
  Alte controale zoom
 Ieșiri RGB 1
  Y/C ≥1
  Digital (DVI, SDI, HD-SDI) da
Sursa de lumină      Tip  integrată
cu procesorul
 Tip lampă  Xenon sau LED
 Timp de viață lampă  ≥500 h
 Putere lampă  ≥ 250 W
 Putere lampă de rezervă  ≥ 150 W
 Contor lampă  da
 Mod standby  da
 Lampă de rezervă   da
Periferice disponibile Display
medical  ≥ 19 inci
 Imprimantă Video  da
 Recorder disc Video  da
 Captura digitală  da
 Suport pe rotile  da
Sistem de furnizare a aerului/apei
minim 3 regimuri de lucru
   volumul vasului pentru apă
minim 250 ml
Sistem de aspirație Tip  Separat de
procesor
 Volumul rezervorului  1,4-1,8  litri
 Vid  da
 Dirijarea nivelului de aspirare  în
trepte
Accesorii:  Sursa de lumină 1 unit.
  Pompă  inclusă
         0,3- 0,6 Pa
  Lampă halogen de rezervă 2 unit.
  Piesă bucală 2 unit.
  Tester automat 1 unit. (să se indice
modelul)
  Aspirator endoscopic ≥0.85 bar
  Vas de revervă pentru aspirator ≥
1,5 l, 1 unit.
  Filtre pentru aspirator 5 unit.
  Cameră video cu adaptor pentru
endoscop 1 unit.
  Monitor  1 unit.
  Troliu 1 unit.
  Polițe reglabile la înălțime 4 unit.
Videocolonoscop Tip Video HD
 Tubul de inserție Lungimea totală
≥1990
  Lungimea de lucru ≥ 1680 mm
  Diametrul exterior ≤ 12.8 mm
 Canalul de lucru Diametrul ≥ 3,7
mm
 Optica Unghiul cîmpului de vedere
>140
  Înclinarea cîmpului vizual 0 grade
  Adîncimea cîmpului vizual 3-100
 Rata de deflecție sus/jos 180 grade
  stînga/dreapta 160 grade
 Imersibil  da
 Metode de sterilizare  Chimic
   Etilen oxid opțional
   Posibilitatea de a se efectua
multiple proceduri de sterilizare
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
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1.00Bucată208.1 Sistem videoendoscopic pentru
videocolonoscopie  - code 1215

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

33100000-1

209 Fibrobronhoscop  - code 1216
1.00Bucată209.1 Fibrobronhoscop  - code 1216 Fibrobronhoscop

Cod 1216    (290260)
Descriere Fibronhoscop destinat
diagnosticului și tratamentul cailor
respiratori
Parametrul  Specificația
Sistem optic Unghiul cîmpului de
vedere ≥ 120 grade
 Înclinarea cîmpului vizual 0 grade
 Adîncimea cîmpului vizual 3-
50mm
 Capul distal ≤ 6 mm
 Diametrul exterior ≤ 6 mm
Înclinarea capului distal sus/jos
180/130 grade
Diametrul tubului introdus  ≤ 6mm
Lungimea de lucru  ≥ 600 mm
Canalul de instrumente  ≥ 2,7 mm
Completarea  Lampă de halogen de
rezervă - 1 unit.
  Piesă bucală -2 unit.
  Tester automat (sa se indice
modelul) - 1 unit.
  Sursa de lumină halogen (minim
150 W) - 1 unit.
  Pensă de biopsie- 2 unit.
*Pentru dispozitivele medicale
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1.00Bucată209.1 Fibrobronhoscop  - code 1216 Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

210 Electrocardiograf 6 canale, caracteristici de
baza  - code 1217

1.00Bucată210.1 Electrocardiograf 6 canale, caracteristici de
baza  - code 1217

Electrocardiograf cu 6 canale,
caracteristici de baza
Cod 1217    (260220)
Descriere Electrocardiograf cu 6
canale, care înregistrează, printează
şi/sau interpreteaază ECG de la o
singură sau mai multe derivații
simultan.
Parametrul  Specificația
Tip pacient  adult, pediatric
Numărul de canale de procesare  6
Configurația Portabil da
Derivațiile Tip înregistrare auto și
manual
 Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv
 Semnal de calibrare 1 mV, ± 3%
Gama de frecvență De diagnostic
0.05-150 Hz
 Filtru muscular 25, 35Hz
 Filtru  frecvență joasă 0.05, 0.16,
0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz
 Filtru  frecvență înaltă 20, 40, 100,
150Hz
 Filtru de rețea 50 Hz
Impendanța de intrare  ≥ 10 M Ohm
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată210.1 Electrocardiograf 6 canale, caracteristici de
baza  - code 1217

Gama de rejecție a modului comun
la 50 Hz  > 100 dB
Convertor analog-digital  ≥ 12 bit
Scurgeri spre pacient prin electrozi
≤10 μA
Detector de pacemaker  da
Indicator deconectare electrod
acustic sau vizual  da
Imprimantă Termică încorporată
 Mărimea hîrtiei ≥ 80 mm
 Să se indice numele derivației
printate da
 Viteza de înscriere  5, 10, 12.5, 25,
50 mm/s
 Densitatea imprimarii 8 dpi/mm
(rezoluție verticală) și 40 dpi/mm
(rezoluție orizontală) la viteza de 25
mm/s
 Acuratețea ± 5% (axa x), ± 5%
(axa y)
 Derivațiile înscrise minim 12
 Numărul de derivații înscrise
simultan 3, 6
 Hîrtia termică să fie compatibilă și
de la alți producători de hîrtie cu
dispozitivul ECG da
Display Grafic, LCD TFT da
 "Monitorizarea pe display:
data, ora, sensibilitatea, viteza de
înscriere, filtru, derivațiile" da
 Marime ecran  ≥ 5 inch
 Rezoluția ≥ 640x480 pix
 Numărul de derivații afișate
simultan 12
Posibilitatea introducerii rapide a
datelor pacientului  Nume, ID,
vîrsta, sex, greutate, înălțimea
Ajustarea automată a izoliniei  da
Identificarea aritmiei  da
 Ritmului cardiac Diapazon 30 -
300 BPM
 Acuratețea ± 1 BPM
Interpretarea Sistem de interpretare
a datelor ECG da
 Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS,
T, HR;
 Timpul interpretării minim 10 s
Alimentarea  220 V, 50 Hz
Baterie internă reîncărcabilă da
Timp operare autonomă  ≥ 2 h
Protecție defibrilator  da
Indicatori vizuali contact slab sau
lipsă de contact da
 status sistem da
 deconectare alimentare rețea da
 baterie descărcată da
Accesorii
Cablu pacient cu set de electrozi
pectorali de tip pară (6  buc.) și
membranari de tip clește (4 buc.)  2
set.
Hîrtie termică   30 buc.
Gel de contact  1 litru
Stand pe rotile stand pe rotile da,
(indicati modelul)
 ≥ 4 roți da
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată210.1 Electrocardiograf 6 canale, caracteristici de
baza  - code 1217

 ≥ 2 roți cu frînă da
 mîner pentru transportarea
standului da
 coș pentru accesorii da
 braț suport pentru electrozi ECG da
 suport pentru gel de contact da
 ajustarea pe înalține optional
 sistem de fixare dispozitivului de
suport da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

211 Tonometru ocular portativ  - code 1218
2.00Bucată211.1 Tonometru ocular portativ  - code 1218 Tonometru ocular portativ

Cod 1218  (170300)
Descriere Tonometrul ocular este
destinat pentru masurarea presiunii
intraoculare
Parametru   Specificaţia
Tip   non-corneal
Autocalibrare   da
Precizie   ≤20mmHg  +/-2mm
≥20mmHg- +/-10%
Ecran    LCD
Alimentare    baterii
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată211.1 Tonometru ocular portativ  - code 1218 Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

212 Electrocardiograf 3 canale,
caracteristici de baza  - code 1219

3.00Bucată212.1 Electrocardiograf 3 canale,
caracteristici de baza  - code 1219

Electrocardiograf cu 3 canale,
caracteristici de baza
Cod 1219   (260200)
Descriere Electrocardiograf cu 3
canale, care înregistrează, printează
şi/sau interpretează ECG de la o
singură sau mai multe derivații
simultan cu display monocrom.
Parametrul  Specificația
Tip pacient  adult, pediatric
Numărul de canale de procesare  3
Configurația Portabil da
Derivațiile Tip înregistrare auto și
manual
 Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv
 Semnal de calibrare 1 mV, ± 3%
Gama de frecvență De diagnostic
0.05-150 Hz
 Filtru muscular 25, 35Hz
 Filtru  frecvență joasă 0.05, 0.16,
0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz
 Filtru  frecvență înaltă 20, 40, 100,
150Hz
 Filtru de rețea 50 Hz
Impendanța de intrare  ≥ 10 M Ohm
Gama de rejecție a modului comun
la 50 Hz  > 100 dB
Convertor analog-digital  ≥ 12 bit
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată212.1 Electrocardiograf 3 canale,
caracteristici de baza  - code 1219

Scurgeri spre pacient prin electrozi
≤10 μA
Detector de pacemaker  da
Indicator deconectare electrod
acustic sau vizual  da
Imprimantă Termică încorporată
 Mărimea hîrtiei ≥ 60 mm
 Să se indice numele derivației
printate da
 Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25,
50 mm/s
 Densitatea imprimarii 8 dpi/mm
(rezoluție verticală) și 40 dpi/mm
(rezoluție orizontală) la viteza de 25
mm/s
 Derivațiile înscrise minim 12
 Numărul de derivații înscrise
simultan 3
 Hîrtia termică să fie compatibilă și
de la alți producători de hîrtie cu
dispozitivul ECG da
Display Grafic da
 LCD monochrmon da
 "Monitorizarea pe display:
data, ora, sensibilitatea, viteza de
înscriere, filtru, derivațiile" da
 Marime ecran  ≥ 3 inch
 Rezoluție display ≥ 320x240
 Numărul de derivații afișate
simultan ≥ 6
Posibilitatea introducerii rapide a
datelor pacientului  Nume, ID,
vîrsta, sex, greutate, înălțimea
Ajustarea automată a izoliniei  da
Identificarea aritmiei  da
 Ritmului cardiac Diapazon 30 -
300 BPM
 Acuratețea ± 1 BPM
Interpretarea Sistem de interpretare
a datelor ECG da
 Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS,
T, HR;
 Timpul interpretării minim 10 s
Alimentarea  220 V, 50 Hz
Baterie internă reîncărcabilă da
Timp operare autonomă  ≥ 2 h
Protecție defibrilator  da
Indicatori vizuali contact slab sau
lipsă de contact da
 status sistem da
 deconectare alimentare rețea da
 baterie descărcată da
Accesorii
Cablu pacient cu set de electrozi
pectorali de tip pară (6  buc.) și
membranari de tip clește (4 buc.)  2
set.
Hîrtie termică   30 buc.
Gel de contact  1 litru
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată212.1 Electrocardiograf 3 canale,
caracteristici de baza  - code 1219

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

33100000-1

213 Electrocardiograf 3 canale,
caracteristici avansate  - code 1220

1.00Bucată213.1 Electrocardiograf 3 canale,
caracteristici avansate  - code 1220

Electrocardiograf cu 3 canale,
caracteristici avansate
Cod 1220   (260210)
Descriere Electrocardiograf cu 3
canale, care înregistrează, printează
şi/sau interpretează ECG de la o
singură sau mai multe derivații
simultan cu display color.
Parametrul  Specificația
Tip pacient  adult, pediatric
Numărul de canale de procesare  3
Configurația Portabil da
Derivațiile Tip înregistrare auto și
manual
 Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv
 Semnal de calibrare 1 mV, ± 3%
Gama de frecvență De diagnostic
0.05-150 Hz
 Filtru muscular 25, 35Hz
 Filtru  frecvență joasă 0.05, 0.16,
0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz
 Filtru  frecvență înaltă 20, 40, 100,
150Hz
 Filtru de rețea 50 Hz
Impendanța de intrare  ≥ 10 M Ohm
Gama de rejecție a modului comun
la 50 Hz  > 110 dB
Convertor analog-digital  ≥ 16 bit
Scurgeri spre pacient prin electrozi
≤10 μA
Detector de pacemaker  da
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată213.1 Electrocardiograf 3 canale,
caracteristici avansate  - code 1220

Indicator deconectare electrod
acustic sau vizual  da
Imprimantă Termică încorporată
 Mărimea hîrtiei ≥ 60 mm
 Să se indice numele derivației
printate da
 Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25,
50 mm/s
 Densitatea imprimarii 8 dpi/mm
(rezoluție verticală) și 40 dpi/mm
(rezoluție orizontală) la viteza de 25
mm/s
 Derivațiile înscrise minim 12
 Numărul de derivații înscrise
simultan 3
 Hîrtia termică să fie compatibilă și
de la alți producători de hîrtie cu
dispozitivul ECG da
Display Grafic, LCD TFT color da
 "Monitorizarea pe display:
data, ora, sensibilitatea, viteza de
înscriere, filtru, derivațiile" da
 Marime ecran  ≥ 4 inch
 Rezoluția ≥ 320x240 pix
 Numărul de derivații afișate
simultan ≥ 6
Posibilitatea transmiterii datelor la
un sistem de management al datelor
ECG prin fir (să se indice interfața
de transmitere)  da
Posibilitatea introducerii rapide a
datelor pacientului  Nume, ID,
vîrsta, sex, greutate, înălțimea
Ajustarea automată a izoliniei  da
Identificarea aritmiei  da
 Ritmului cardiac Diapazon 30 -
300 BPM
 Acuratețea ± 1 BPM
Interpretarea Sistem de interpretare
a datelor ECG da
 Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS,
T, HR;
 Timpul interpretării minim 10 s
Alimentarea  220 V, 50 Hz
Baterie internă reîncărcabilă da
Timp operare autonomă  ≥ 3 h
Protecție defibrilator  ≥ 400 J
Indicatori vizuali contact slab sau
lipsă de contact da
 status sistem da
 deconectare alimentare rețea da
 baterie descărcată da
Accesorii
Cablu pacient cu set de electrozi
pectorali de tip pară (6  buc.) și
membranari de tip clește (4 buc.)  2
set.
Hîrtie termică   30 buc.
Gel de contact  1 litru
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
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măsura

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

1.00Bucată213.1 Electrocardiograf 3 canale,
caracteristici avansate  - code 1220

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

33100000-1

214 Distilator - code 1228
1.00Bucată214.1 Distilator - code 1228 Distilator

Cod 1228   (270400)
Descriere Aparat electric ce
produce apa distilata de inalta
calitate, chiar si in conditiile
utilizarii unei surse de apa de
calitate scazuta cu domeniul de
utilizare în laborator, farmacie,
medical.
Parametru  Specificație
Recipient  ≥ 2l
Capacitatea de distilare  ≥ 25 l/h
Materialul carcasei  oțel inox
Materialul de contact si elemente de
incalzire  oțel inox
pH   5,0-7
Conductivitate  0,056-5,0 µs/cm
Modul de operare  continuu
Protectie in cazul intreruperii
accidentale a alimentarii cu apa  da
Alimentare  380 V- 50 Hz
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
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măsura

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

1.00Bucată214.1 Distilator - code 1228 Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

215 Electrocardiograf 3 canale,
caracteristici avansate  - code 1220

2.00Bucată215.1 Electrocardiograf 3 canale,
caracteristici avansate  - code 1220

Electrocardiograf cu 3 canale,
caracteristici avansate
Cod 1220   (260210)
Descriere Electrocardiograf cu 3
canale, care înregistrează, printează
şi/sau interpretează ECG de la o
singură sau mai multe derivații
simultan cu display color.
Parametrul  Specificația
Tip pacient  adult, pediatric
Numărul de canale de procesare  3
Configurația Portabil da
Derivațiile Tip înregistrare auto și
manual
 Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv
 Semnal de calibrare 1 mV, ± 3%
Gama de frecvență De diagnostic
0.05-150 Hz
 Filtru muscular 25, 35Hz
 Filtru  frecvență joasă 0.05, 0.16,
0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz
 Filtru  frecvență înaltă 20, 40, 100,
150Hz
 Filtru de rețea 50 Hz
Impendanța de intrare  ≥ 10 M Ohm
Gama de rejecție a modului comun
la 50 Hz  > 110 dB
Convertor analog-digital  ≥ 16 bit
Scurgeri spre pacient prin electrozi
≤10 μA
Detector de pacemaker  da
Indicator deconectare electrod
acustic sau vizual  da
Imprimantă Termică încorporată
 Mărimea hîrtiei ≥ 60 mm
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

2.00Bucată215.1 Electrocardiograf 3 canale,
caracteristici avansate  - code 1220

 Să se indice numele derivației
printate da
 Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25,
50 mm/s
 Densitatea imprimarii 8 dpi/mm
(rezoluție verticală) și 40 dpi/mm
(rezoluție orizontală) la viteza de 25
mm/s
 Derivațiile înscrise minim 12
 Numărul de derivații înscrise
simultan 3
 Hîrtia termică să fie compatibilă și
de la alți producători de hîrtie cu
dispozitivul ECG da
Display Grafic, LCD TFT color da
 "Monitorizarea pe display:
data, ora, sensibilitatea, viteza de
înscriere, filtru, derivațiile" da
 Marime ecran  ≥ 4 inch
 Rezoluția ≥ 320x240 pix
 Numărul de derivații afișate
simultan ≥ 6
Posibilitatea transmiterii datelor la
un sistem de management al datelor
ECG prin fir (să se indice interfața
de transmitere)  da
Posibilitatea introducerii rapide a
datelor pacientului  Nume, ID,
vîrsta, sex, greutate, înălțimea
Ajustarea automată a izoliniei  da
Identificarea aritmiei  da
 Ritmului cardiac Diapazon 30 -
300 BPM
 Acuratețea ± 1 BPM
Interpretarea Sistem de interpretare
a datelor ECG da
 Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS,
T, HR;
 Timpul interpretării minim 10 s
Alimentarea  220 V, 50 Hz
Baterie internă reîncărcabilă da
Timp operare autonomă  ≥ 3 h
Protecție defibrilator  ≥ 400 J
Indicatori vizuali contact slab sau
lipsă de contact da
 status sistem da
 deconectare alimentare rețea da
 baterie descărcată da
Accesorii
Cablu pacient cu set de electrozi
pectorali de tip pară (6  buc.) și
membranari de tip clește (4 buc.)  2
set.
Hîrtie termică   30 buc.
Gel de contact  1 litru
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată215.1 Electrocardiograf 3 canale,
caracteristici avansate  - code 1220

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

33100000-1

216 Electrocardiograf 6 canale, caracteristici
avansate - code 1229

2.00Bucată216.1 Electrocardiograf 6 canale, caracteristici
avansate - code 1229

Electrocardiograf cu 6 canale,
caracteristici avansate
Cod 1229   (260221)
Descriere Electrocardiograf cu 6
canale, care înregistrează, printează
şi/sau interpreteaază ECG de la o
singură sau mai multe derivații
simultan cu display color.
Parametrul  Specificația
Tip pacient  adult, pediatric
Numărul de canale de procesare  6
Configurația Portabil da
Derivațiile Tip înregistrare auto și
manual
 Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20, 40
mm/mv
 Semnal de calibrare 1 mV, ± 3%
Gama de frecvență De diagnostic
0.05-150 Hz
 Filtru muscular 25, 35Hz
 Filtru  frecvență joasă 0.05, 0.16,
0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz
 Filtru  frecvență înaltă 20, 40, 100,
150Hz
 Filtru de rețea 50 Hz
Impendanța de intrare  ≥ 10 M Ohm
Gama de rejecție a modului comun
la 50 Hz  > 100 dB
Convertor analog-digital  ≥ 12 bit
Scurgeri spre pacient prin electrozi
≤10 μA
Detector de pacemaker  da
Indicator deconectare electrod
acustic sau vizual  da
Imprimantă Termică încorporată
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată216.1 Electrocardiograf 6 canale, caracteristici
avansate - code 1229

 Mărimea hîrtiei ≥ 100 mm
 Să se indice numele derivației
printate da
 Viteza de înscriere  5, 10, 12.5, 25,
50 mm/s
 Densitatea imprimarii 8 dpi/mm
(rezoluție verticală) și 40 dpi/mm
(rezoluție orizontală) la viteza de 25
mm/s
 Acuratețea ± 5% (axa x), ± 5%
(axa y)
 Derivațiile înscrise minim 12
 Numărul de derivații înscrise
simultan 3, 6
 Hîrtia termică să fie compatibilă și
de la alți producători de hîrtie cu
dispozitivul ECG da
Display Grafic, LCD TFT color da
 "Monitorizarea pe display:
data, ora, sensibilitatea, viteza de
înscriere, filtru, derivațiile" da
 Marime ecran  ≥ 6 inch
 Rezoluția ≥ 640x480 pix
 Numărul de derivații afișate
simultan 12
Posibilitatea transmiterii datelor la
un sistem de management al datelor
ECG prin fir (să se indice interfața
de transmitere)  da
Posibilitatea introducerii rapide a
datelor pacientului  Nume, ID,
vîrsta, sex, greutate, înălțimea
Ajustarea automată a izoliniei  da
Identificarea aritmiei  da
 Ritmului cardiac Diapazon 30 -
300 BPM
 Acuratețea ± 1 BPM
Interpretarea Sistem de interpretare
a datelor ECG da
 Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS,
T, HR;
 Timpul interpretării minim 10 s
Alimentarea  220 V, 50 Hz
Baterie internă reîncărcabilă da
Timp operare autonomă  ≥2,5 h
Protecție defibrilator  ≥ 400 J
Indicatori vizuali contact slab sau
lipsă de contact da
 status sistem da
 deconectare alimentare rețea da
 baterie descărcată da
Accesorii
Cablu pacient cu set de electrozi
pectorali de tip pară (6  buc.) și
membranari de tip clește (4 buc.)  2
set.
Hîrtie termică   30 buc.
Gel de contact  1 litru
Stand pe rotile stand pe rotile da,
(indicati modelul)
 ≥ 4 roți da
 ≥ 2 roți cu frînă da
 mîner pentru transportarea
standului da
 coș pentru accesorii da
 braț suport pentru electrozi ECG da
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată216.1 Electrocardiograf 6 canale, caracteristici
avansate - code 1229

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

33100000-1

217 Unitate stomatologică (caracteristici
avansate) - code 1230

5.00Bucată217.1 Unitate stomatologică (caracteristici avansate)
- code 1230

Unitate stomatologică (caracteristici
avansate)
Cod 1230   (120120)
Descriere  Reprezintă echipamentul
stomatologic esenţial pentru igienă
dentară şi tratament stomatologic.
Parametrul    Specificaţia
Scaun stomatologic  Unghi de
înclinare  de la 100°pînă la 180°
  Tetieră  reglabilă
  Urcare/ coborîre  ≥ 30cm
  Setări  minim 2 utilizatori
  Greutate maximă  ≥ 150kg
  Comandă  pedală
  Suprafaţa  rezistentă la prelucrarea
chimică
  Programe de poziţionare   minim 5
  Accesorii  cotiere
Scaun medic  Suprafaţa  rezistentă
la prelucrarea chimică
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată217.1 Unitate stomatologică (caracteristici avansate)
- code 1230

  Sarcina maximă  ≥ 150kg
  Înălţime  reglabilă
  Suport spate  da
  Suport picior  da
Masa dentistului  Turbină  da
  Seringă cu 3 căi  apă,  aer, spray
    vîrf angulat 90, detaşabil
  Scaler cu minim 6 vîrfuri cu
iluminare LED  da
  Micromotor electric  da
  Piesă contraughi  da
Braţ asistentă   Aspirator de salivă
2 furtunuri
  Panou de comandă cu aceleași
funcții ca la masa dentistului  da
  Camera intraorală  da
  Lampă fotopolimer  da
Bloc hidraulic  Bol din ceramică
detaşabil  da
  Clătitor  da
  Filtru pentru impurităţi  da
  Posibilitatea programării
volumului de apă  da
Turbină dentară  Sistem buton la
schimbul borului  da
  Presiune de lucru  de la 2.5 pînă la
2.7 bar
  Sursa de lumină  LED
  Răcire apă/aer  minim 3 orificii
separate
  Rotatii  ≥300000 rot/min
Piesă contraunghi  Rotaţii  ≥40000
rot/min
  Adaptabilă la micromotor  da
  Autoclavabilă  da
  Schimbarea frezei  buton
  Răcire apă/aer  minim 3 orificii
separate
Sursa de lumină  LED  da
  Poziţii 2  ≥ 4000 Lux
    de la 20 000 Lux
  Axa de rotaţie  ≥3
  Unghi de iluminare  reglabilă
  Înălţime  reglabilă
  Tip lumină  alb/rece
Detartror (scaler)  5 vîrfuri cu
iluminare LED  da
  Mîner detaşabil, autoclavabil  da
  Fregvenţa de lucru  25 pînă la 31
KHz
  Intensitate  reglabilă
  Tip vîrfuri  ≥ 4
  Accesorii  trusă endodotică
Compresor  Fără ulei  da
  Putere  ≥1,5kw
Monitor     ≥ 19
Camera intraorală  Conectare la
calculator prin USB  da
  Tip  CCD
Revenirea automată la poziţia
iniţială    da
Comanda de oprire urgentă    da
Control multifuncţional de la picior
mobil
Tensiune    220-240V
Frecvenţa    50-60 Hz
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

5.00Bucată217.1 Unitate stomatologică (caracteristici avansate)
- code 1230

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

33100000-1

218 Ultrasonograf General, OB-GYN,
performanţă înaltă  - cod  1231

1.00Bucată218.1 Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă
înaltă  - cod  1231

Ultrasonograf General, OB-GYN,
performanţă înaltă
Cod  1231
APLICAŢII CLINICE  General,
OB/GYN
PROBE PORTURI  4
PROBE TIP, MHz Linear 5 - 12
 Convex 2,5 - 5
 Endovaginal 5 - 9
 Volum 3D 2 - 6
NIVELE DE GRI  ≥256
PREPROCESARE, canale digitale
≥120000
GAMA DINAMICA  ≥250dB
POSTPROCESARE  da
IMAGINE MODURI M-mod da
 M-mod şi 2-D da
 3-D (freehand) da
 3-D (automatic) da
 3-D (live 3-D) da
 Harmonic imaging da
DOPPLER Tip CW, PW, CFM
 Afişare frecvenţă da
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată218.1 Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă
înaltă  - cod  1231

 Afişare viteză da
 Power Doppler da
 Duplex da
 Triplex da
FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători
digitale da
 Diapazon dimamic selectabil da
 Focalizare de transmisie ajustabilă
da
 Focalizare de recepţie dinamică da
 Măsurători pe reluarea video da
PAN/ZOOM imagine în timp real
da
 imagine îngheţată da
STOCARE IMAGINI Capacitate ≥
500GB
 Cine da
DICOM 3.0 COMPLIANT  da
PACHETE DE ANALIZĂ
OB/GYN  da
 Elastografie da
GHID ACE Transrectal da
 Transperineal da
MONITOR  ≥ 21"
DIVIZARE MONITOR  ≥ 10"
Video imprimanta, incorporat  da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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219 Autoclav 85-95 l cu încărcare orizontală
(oțel inox) cu ciclu de vacuum,  pentru
microinstrumentariu și echipament pentru
endoscopia neurochirurgicală - cod 1232

1.00Bucată219.1 Autoclav 85-95 l cu încărcare orizontală (oțel
inox) cu ciclu de vacuum,  pentru
microinstrumentariu și echipament pentru
endoscopia neurochirurgicală - cod 1232

Autoclav 85-95 l cu încărcare
orizontală (oțel inox) cu ciclu de
vacuum,  pentru
microinstrumentariu și echipament
pentru endoscopia
neurochirurgicală.
Cod 1232
Descriere Sterilizatoae cu aburi cu
ciclu de vacuum, cu încărcătură
orizontală, utilizează aburi sub
presiune care generează căldură
umedă ce ajuta la eliminarea
microbilor viabili din dispozitive
medicale non termic sensibile,
inclusiv produse tolerante la căldură
folosite pentru îngrijirea pacientului
cu scopuri chirurgicale şi generale.
Construcția interioară este din oțel
inox. Cu instalare pe masuța
mobilă.
Parametrul Specificația
Încărcare  orizontală
Construcția interioară  din oțel inox
Exterior   metalic galvanizat sau
oțel inox.
Securitate la supraîncălzire  da
Alarme  acustică, vizuală
Durata sterilizartii reglabilă  da
Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5
programe
Posibilitatea de a schimba unul din
parametri da
Setarea de catre utilizator a
regimului de sterilizare dorit da
Control electronic Microprocesor
Sistem de blocare a ușii
autoclavului care impiedică
pornirea ciclului dacă este ușa
deschisă   da
Ușa ramăne blocată pana la
scaderea sfîrşitul procesuluide
sterilizare  da
Suprafata exterioara   să nu se
încălzească
Imprimantă termică da
Monitorizarea procesului pe ecran
LCD sau afișaj LED
Monitorizarea în timp real
temperatura in camera de sterilizare
 presiune (prin manometru sau
digital)
 vacuum (prin manometru sau
digital)
Ciclu de strilizare  Ciclu de
presiune pozitivă
 Ciclu de vacuum
Pre şi post vacuum  selectabil
Sistem de uscare  da
Facilități de setare  timp
 temperatura
 eliberare automată a vaporilor,
printare a rezultatelor

33100000-1



pag. 357

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

1.00Bucată219.1 Autoclav 85-95 l cu încărcare orizontală (oțel
inox) cu ciclu de vacuum,  pentru
microinstrumentariu și echipament pentru
endoscopia neurochirurgicală - cod 1232

 racire rapidă
Marimea exterioară (lungime,
lățime, înălțime) 875х665х525 ± 20
мм
Marimea internă a camerei de
sterilizare 384х760 ± 10 мм
Volum interior    85L - 95L
Rafturi   minim 2 buc
Precizie timp de sterilizare   ± 1
min.
Gama de temperatură: 105 - 134
grade C
Precizie temperatură ± 2
Autoclavul să fie conectat la
conductele de apă și canalizare/ sau
cu rezervor de apă distilată da
"Să fie inclus sistem de filtrare a
apei utilizate pentru procesul de
sterilizare
" da
Înregistrator date   da
Tip date imprimate pe hirtie data
 timp
 temperatura
 presiune
Alimentare  Cerinţe de alimentare
la reţeaua electrică: 220V, 50 Hz
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
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1.00Bucată219.1 Autoclav 85-95 l cu încărcare orizontală (oțel
inox) cu ciclu de vacuum,  pentru
microinstrumentariu și echipament pentru
endoscopia neurochirurgicală - cod 1232

numarului de lot oferit.33100000-1

220 Frigider pentru vaccini 40-50L  - cod 1233

1.00Bucată220.1 Frigider pentru vaccini 40-50L  - cod 1233 Frigider pentru vaccini 40-50L
Cod 1233
Descriere Frigider proiectat pentru
a stoca vaccini, cu diapazonul de
temperaturi +2-+8. Temperatura
poate fi monitorizată pe afișaj
extern, în timpl întreruperii
alimentării cu energie, performanța
este îmbunătățită datorită pereților
izolați ai unității.
Parametrul  Specificația
Configuraţie  staționar, orizontal
Capacitatea 40-50 L da
Uşa Număr  ≥ 1
 Deschidere orizontală
 Mecanism solid cu mîner și blocare
cu cheie
Lumină interior  nu
Construcţie interioară  cu acoperire
anticorozivă
Construcţie exterioară  cu acoperire
anticorozivă
Afisaj temperatură  digital
Alarme  acustică
  vizuală
Răcire Compresor da
Temperatura reglabilă  +2 …+8
Timp de lucru fără alimentare  ≥
23h
Alimentare  220 V, 50 Hz
Refrigerent  R 134a
Zgomot  < 48 dB
Accesorii Coș ≥ 2
 Divizoare pentru sertar da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
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măsura

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

1.00Bucată220.1 Frigider pentru vaccini 40-50L  - cod 1233 ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

221 Tonometru ocular portativ - Cod - 1039
(170300)

1.00Bucată221.1 Tonometru ocular portativ - Cod - 1039
(170300)

Tonometru ocular portativ
Cod    1039 (170300)
Descriere    Tonometrul ocular este
destinat pentru masurarea presiunii
intraoculare
Parametru            Specificaţia
Tip            non-corneal
Autocalibrare            da
Precizie            ≤20mmHg  +/-2mm
≥20mmHg- +/-10%
Ecran             LCD
Alimentare             baterii

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

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

1.00Bucată221.1 Tonometru ocular portativ - Cod - 1039
(170300)

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

33100000-1

222 Ventilator pulmonar cu frecventa ultra-
înalta - Cod - 1091

1.00Bucată222.1 Ventilator pulmonar cu frecventa ultra-înalta-
Cod - 1091

Ventilator pulmonar cu frecventa
ultra-înalta
Cod    1091
Descriere    Ventilatoarele
mecanice, cu frecvență ultra-înaltă,
oferă suport ventilator temporar sau
permanent pentru pacienţii care nu
pot respira pe cont propriu sau care
au nevoie de asistenţă în timpul
intervențiilor chirurgicale,
menţinînd o ventilare adecvată.
Parametrul             Specificația
Tip    Mobil, pe suport cu rotile
da
Troleu    sertar        ≥ 1buc
    polițe, ajustabile        ≥ 2 buc
Tip pacient    adult, pediatric,
neonatal        da
Gama de control/setări    Frecvența
normala    Rata    ≥ 1-100 rpm
        Raport E:I    ≥ 1:5 la 3:1
        Presiunea    ≥ 0.5 la 3.5 bar
    Frecvența înaltă    Rata    ≥ 60-
1400 rpm
        Raport E:I    ≥ 1:5 la 3:1
        Presiunea    ≥ 0.1 la 2.0 bar
    Flux de inspir        ≥ 0 la 200
L/min
    FiO2, %        da, 21-100
    CO2, %        da, ≥ 0% - 10%
    Bias/base flow range, L/min
≥ 0 la 60 L/min
Moduri de operare    Intra-
operatorii    Laringoscopie    da
        Bronhoscopie    da
        Cateter Mono-lumen    da
        Triplu-lumen    da
        Patru-lumen    da
    Mod terapie intensiva        da
    Mod bi-level    permite trecerea
de la ventilarea ultra-înaltă la cea
convențională    da
    Laser    permite utilizarea
laserului  în siguranță    da
Parametri monitorizați/afișați
Presiunea inspiratorie maximă
da
    Presiunea medie în căile
respiratorii        da
    Monitorizarea FiO2        da
    Monitorizarea CO2        da
    Rata respiratorie         da
    Rata I:E        da
Alarme pacient    FiO2 mare/mic
da
    Presiune inspir mare/mică        da
    Paw mare        da
    Presiune/ocluzie continuă
ridicată        da
    Circuit respirator deconectat
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată222.1 Ventilator pulmonar cu frecventa ultra-înalta-
Cod - 1091

da
Alarme echipament    Lipsă
alimentare gaz        da
    Presiune inegală între gaze
da
    Lipsă alimentare electrică        da
    Baterie descărcată        da
    Eroare de sistem        Sensor
decalibrat, scurgere prin valve
    Interval de service depășit        da
Autodiagnostic    la fiecare pornire
da
    posibilitate de pornire rapidă la
necesitate        da
Interfața    Interfața cu dispozitivele
exterioare        da
    Porturi pentru ieșirea datelor
da
    Port pentru alarmă la distanță
da
    Ieșire analogică        da
    Raportarea alarmelor și starea
pacientului    afișare pe display    da
        Transmiterea rapoartelor la
imprimată    da
Display    LCD sau LED        da
    Touchscreen        da
Alimentare    Pneumatică    Gazele
comprimate    aer, O2
        Presiunea în rețea    4-7 atm
    Electrică    Rețea electrică 220 V,
50  Hz    da
        Baterie internă pentru alarmă
în caz de intrerupere a alimentarii
da
Accesorii    Laringoscop
Kleinsasser    Marimea A    ≥ 1 set
        Marimea B    ≥ 1 set
        Marimea C    ≥ 1 set
        Marimea KC    ≥ 1 set
    Traheoscop, Friedrich    Marimea
A    ≥ 1 set
    Laringoscop poligonal
"Marimea B
Lungimea 180 mm
Deschidere proximala W × H: 29.5
× 17 mm
Deschiderea distala W × H: 16.5 ×
15.5 mm"    1 set
    Braț suport pentru circuite        da
    Coș pentru păstrarea cateterelor
da
    Filtre anti-bacteriene pentru
dispozitiv        ≥ 75 buc
    Filtre pentru linia de
monitorizare        ≥ 200 buc
    Senzor O2        ≥ 3 buc
    Umidificator     compatibil cu
ventilatorul, cu accesorii necesare
pentru funcționare    da
        camere de umidificare,
reutilizabile    ≥ 2 buc
        Conector de încălzire pentru
laringo-scop cu intrare integrată    ≥
2 buc
        Conector de încălzire pentru
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată222.1 Ventilator pulmonar cu frecventa ultra-înalta-
Cod - 1091

bronchoscop    ≥ 2 buc
    Circuit de pacient cu fir de
încălzire, reutilizabil        ≥ 2 buc
    Sistem complet de tuburi pentru
respirație,   L ≥ 150 cm        1 set
    Adaptor pentru catetere    1
lumen    1 buc
        multi-lumen    1 buc
    Catetere ne-rezistente la laser
pediatrice 1 lumen    ≥ 100 buc
        adult 1 lumen    ≥ 200 buc
        adult 3 lumen    ≥ 25 buc
        adult 4 lumen    ≥ 50 buc
    Catetere rezistente la laser
adult 1 lumen    ≥ 50 buc
        adult 2 lumen    ≥ 50 buc
    Cateter Ravussin    adult 1 lumen
≥ 25 buc
        pediatrice 1 lumen    ≥ 25 buc
        neonatal 1 lumen    ≥ 25 buc
    Sistem complet de tuburi pentru
respirație,   L ≥ 200 cm        1 set
    Adaptor pentru flux         ≥ 1 buc
    Suport pentru perfuzie        ≥ 1
buc
    Braț suport universal pentru
endoscop, cu adaptoare
laringoscop, bronhoscop        ≥ 1 set
    Suport de fixare pentru
adaptoarele cateterelor la 2 la 4
lumen        ≥ 1 set
    Set de curațare pentru circuite,
linii de monitorizare        ≥ 1 set

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

1.00Bucată222.1 Ventilator pulmonar cu frecventa ultra-înalta-
Cod - 1091

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

33100000-1

223 Video - EEG mobil - COD 1092
1.00Bucată223.1 Video - EEG mobil - COD 1092 COD 1092

Video-EEG mobil
Utilizarea: efectuarea video-
electroencefalografiei de rutină şi
prelungită pentru pacienţii
imobilizaţi în secţiile IMSP IMU.
Specificare:
•    echipament video-EEG instalat
şi fixat pe un cărucior mobil
("trolley");
•    echipamentul video-EEG
preinstalat pe baza unui computer
"all-in-one";
•    echipament pentru fotostimulare
integrat cu sistemul video-EEG şi
fixat de cărucior ("trolley");
•    amplificator cu minimum 40
canale, fixat de cărucior;
•    software pentru achiziţionarea
video-EEG, inclusiv cu o bază de
date;
•    înregistrare simultană EEG şi
video;
•    posibilitatea de efectuare a
înregistrărilor de lungă durată,
minimum 12 ore (HDD minimum
500 Gb);
•    rată de eşantionare minimum
1024 Hz;
•    transformator de izolare clasă
spital;
•    componentele echipamentului
de la acelaşi producător (cu
excepţia căciuliţelor);
•    set de căciulite cu electrozi
integraţi pentru înregistrarea video-
EEG, mărimi 46-50, 50-54, 54-58,
58-62 cm;
•    manual pentru utilizare;
•    instalare si training incipient;
•    un an garanţie si suport ulterior;
•    set de consumabile pentru
utilizare la minimum 200 pacienţi.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată223.1 Video - EEG mobil - COD 1092 AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

224 Cromatograf de gaze capilare - Cod - 1093
1.00Bucată224.1 Cromatograf de gaze capilare - Cod- 1093 Cromatograf de gaze capilare

Cod    1093
Descriere    Dispozitiv destinat
pentru determinarea alcoolemiei
prin metoda gaz-cromatografică.
Parametrul        Specificația
Cuptorul de coloană    Interval de
temperatură    0 - 400 °C
    Precizia temperaturii    (K) ± 1%
(calibrat la 0,01 °C)
    Volum    ≤ 16 L
Gama de creștere a temperaturii
lineare        "≈30°C/min pîna la
150°C
≈20°C/min pîna la 250°C
≈10°C/minpîna la 380°C
≈7°C/min pîna la 400°C"
Protecție supraîncălzire        da
Domeniul de racire (la 50°C )
(de la 300 °C la 50 °C)  ≈6 min
Unitatea de injectie    Interval de
temperatură    pînă la 400 ° C
    Setări pas de încălzire    ≤ 1 °C
    unități instalate simultan
maxim 3 unități
    Dual packed    da
Controler de debit al gazului de
transport    Gama de setare a
debitului    0 ~ 100 ml / min
    Pasi programabili    minim 7
    Gama debitului programabil
‒400 pînă la 400mL/min
    Funcția de corecție ce menține
debitul coloanei în timpul încălzirii
da
Detectoare    Interval de
temperatură    400 °C max. (FID,
TCD)
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată224.1 Cromatograf de gaze capilare - Cod- 1093     Pasul de setare a temperaturii    ≤
1°C
     unități instalate simultan
minim 2 unități
    Tipuri detectoare    FID, TCD
Detector de ionizare cu flacără
(FID)    Sistem diferential de debit
da
    Interval de temperatură    pînă la
400 °C
    Cantitatea minimă detectată    "≤
3pgC/s
 (picogram of Carbon / secund)"
    Intervalul dinamic    minim 10^7
Detector de conductivitate termică
(TCD)    Sistem diferential de debit
da
    Interval de temperatură    pînă la
400 °C
    Intervalul dinamic    minim 10^5
    Sensibilitate    ≈ 40,000 mV · mL
/ mg
Afișor (display) incorporat pentru
afișarea rezultatelor        da, minim
(240 x 320)
Modul pentru preluarea automată a
probelor    Număr de probe    ≤ 90
    probe compatibile    10 ml, 20 ml
    Mixare probe    da
Alimentare        220V, 50 Hz
Calculator    Monitor    da
    tastatura    da
    mouse    da
    soft specializat rom/rus    da
Ghid de utilizare        da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată224.1 Cromatograf de gaze capilare - Cod- 1093 momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

225 Saltea anti-escare - Cod - 1094
10.00Bucată225.1 Saltea anti-escare - Cod - 1094 Saltea anti-escare

Cod    1094
Descriere    Salteaua antiescare
previne aparitia escarelor, daca
pacientul are deja escare salteaua
antiescare va ajuta la vindecarea
acestuia impreuna cu tratamentul
medicamentos si dieta de viata
prescrisa de medic
Parametrul        Specificația
Saltea    "dimensiuni aproximativ
200x90x7 cm,
dimensiuni dupa umflare"    da
    "material PVC (EN71) cu
grosimea de
 > 0,30 mm, rezistent la efort"
    "parti negonflabile la capete
pentru
 fixare sub salteaua patului"    da
    "> 130 de celule pneumatice tip
fagure,
 in doua grupe A si B"     0.1 ml/hr
from 0.1 - 10 m/hr, 1 ml/hr from 10
- 600 ml/h
    greutate saltea     <2 kg
Caracteristici compresor salte
antiescare    "compresorul pompei
etansat în carcasa
 de aluminiu"    da
    nivel de zgomot redus     <20 dB
    debitul de aer     7-8 litri/minut
    presiunea reglabila la ieșirea
pompei    da
    ciclul umflat/dezumflat     <12
minute
Greutate        < 2 kg
Alimentarea electrică    Rețea
electrică 220 V, 50 Hz    da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

10.00Bucată225.1 Saltea anti-escare - Cod - 1094 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

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

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

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

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

Nu

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

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

Nu

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

Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
ofertantului

Nu

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

Nu se cere Nu

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

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

Da

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

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

Nu

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

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi
echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului conform Formularului
(se va indica) și Documente care atestă faptul că
operatorul economic se află în posesia utilajelor,
instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de

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

autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare
proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului

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)

Da

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

Da

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

Da

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

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

Da

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

- original–confirmat prin semnătura şi ștampila
Ofertantului.

Da

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

Da

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

Da

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

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

Da

27 Declarație de la Ofertant cu privire la prezentarea manualului de utilizare a
dispozitivului medical in limba de stat si manualului de
service, inclusiv parole de acces la meniul de service,
la livrare - original – confirmat prin semnătura şi
ştampila Ofertantului

Da

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

Denumirea autorităţii contractante: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1
Tel.: office@capcs.md022-88-43-25 (48) ,  Fax: 022884245 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: ANTOCI IVAN, Director

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: 06.08.2019 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

06.08.2019 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.

Conducătorul grupului de lucru: ANTOCI IVAN
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FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

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

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

procedurii:
CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

1.2. Obiectul achiziţiei: achizitionarea dispozitivelor medicale (lista suplimentara) conform necesitatilor IMSP
pentru anul 2019

1.3. Numărul procedurii: 19/00039
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publică
1.5. Codul CPV: 33100000-1
1.6. Numărul şi data Buletinului

Achiziţiilor Publice:
21 din 11.06.2019

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor
publici:

CNAM

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

partenerului de dezvoltare:
Nu se utilizează

1.10. Denumirea cumpărătorului: IMSP conform listei de distribuție
1.11. Destinatarul: IMSP conform listei de distribuție
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: ANTOCI IVAN

1.14. Contract de achiziţie rezervat
atelierelor protejate

2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice:

Nr. d/o Cod CPV Denumire Bunuri solicitate
Unitatea

de
măsură

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă

1 Ventilator transport (caracteristici
avansate) - cod 1001

1.1 33100000-1 Ventilator transport (caracteristici avansate)
- cod 1001

Bucată 1.00 Ventilator transport (caracteristici
avansate) 1 buc Cod 1001 Descriere
Ventilatorul de transport este destinat
pentru a lua locul ventilaţiei manuale sau
"ambalare" în situaţii de urgenţă sau de
transport. Parametrul Specificația Tip
pacient Adult, pediatric, neonatal Game
control/setări Volum total 20-2,000 Flux
inspir >100 L/min Nivelul de presiune 0-
50 cm H2O int. minim Presiune în rampe
da Rata respiratorie 0-140 rpm int. minim
Timp inspir 0.5-8 s interv. Minim Rata I:E
4:1 to 1:4 inter. Minim FiO2, % 21-100
CO2 da, 0 - 70mmHg PEEP, cm H2O 0-
40 interv. Minim Suport presiune 1-50 cm
H2O inter. Minim Mecanism trigger Flux,
≥ 0.5 la 20 L/min int.min Mecanism
trigger Presiune ≥ -0.5 la -8 cm H2O
Funcția suspin da Blocare panou de
control da Moduri de operare Modul A/C
A/C după volum respirator da A/C după
după presiune respiratorie da Modul
SIMV SIMV volum respirator da SIMV
presiune respiratorie da SIMV suport
presiune da Modul SIPAP/spontan CPAP
suport presiune da Ventilație neinvazivă
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da SIMV da BiLevel da ARPV da Modul
Apnea-backup da Ventilare manuala, de la
buton da Monitorizări/afișări Presiune
inspiratorie de maximă / platou / medie da
Presiunea medie în căile respiratorii da
Presiunea PEEP da Volum minutar da
Volum tidal da Rezistenta cailor aeriene da
FiO2 da Concentratie CO2 da Raport I:E
da Rata respiratorie da Timp expir da
Timp inspir da Alarme pacient FiO2
mare/mic da Volum minutare mare/mic da
Presiune inspiratorie joasă da Presiune
mare da Lipsă PEEP da PEEP mare da
Apnea da Presiune/ocluzie continuă mare
da Inversare IE da Rata respiratorie
ridicată da Circuit respirator deconectat da
Alarme echipament Lipsă alimentare gaz
da Lipsă alimentare electrică da Eroare
sistem da Baterie descărcată da
Autodiagnostic eșuat da Display LCD sau
LED da Touchscreen da, ≥ 5,0 inch
Functie Stand-by da Accesorii
Umidificator inclus in set da Sensor de
flux da, ≥2 buc Circuit respirator adult,
reutilizabil da, ≥10 buc Balon O2 inclus in
set da, ≥ 2 Litri Accesorii capnografie
inclus in set da Filtre dispozitiv da, ≥15
buc Geanta de transport da Alimentare
Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz da 12VDC
da Pneumatica Conector O2 pentru balon
da Baterie internă da Timp de operare ≥ 6
h Greutatea ventilatorului ≤5.0 Certificate
ISO 9001/ ISO 13485 da CE 93/42/EEC
da Garantie minim 24 luni da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

2 Ventilator pulmonar (caracteristici
avansate) - cod 1002
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2.1 33100000-1 Ventilator pulmonar (caracteristici
avansate) - cod 1002

Bucată 3.00 Ventilator pulmonar (caracteristici
avansate) 3 buc Cod 1002 Descriere
Ventilatoarele mecanice oferă suport
ventilator temporar sau permanent pentru
pacienţii care nu pot respira pe cont
propriu sau care au nevoie de asistenţă,
menţinînd o ventilare adecvată, cu
monitorizare concentratiei de C02 din aer
expirat Parametrul Specificația Tip Mobil,
pe suport cu rotile, cu frine da Tip pacient
adult, pediatric da Gama de control/setări
Volum total 20-3,500 mLint.minim Flux
inspir 3-180 L/min int.minim Presiune
inspir 0-80 cm H2Oint.minim Rata
respiratorie 0-140 rpminter.minim Rata
respiratorie in SIMV 1-50 rpm
interv.minim Timp inspir 0.5-10 s
interv.minim Timp expir 1 la 8 s
interv.minim Timpul de crestere a
presiunii minim, 0.0 - 2 sec in.min Rata
I:E 1:8 to 4:1 interv.minim Pauză la inspir
0-5 sec interv.minim FiO2, % 21-100
Buton pentru respirație manuală da
PEEP/CPAP 0-50 cm H2Ointer.min.
Suport presiune 0-80 cm H2Oint.minim
Vaporizator da Mecanism triger Tip
Presiune Gama ≥ -15 la - 0.5 L/mininm
Tip Flux Gama ≥ 0.5 - 10 L/minint.min
Bias/base flow range, L/min 5 la 50 L/min
int.minim Ajustarea presiunii pantă/rampă
da Funcția suspin da Compensarea
automata a rezistentei tubului da Buton
100 % O2 da Functie de aspiratie da
Timpul maxim activ al butonului 100 %
O2 2 min Blocarea panoului de control da
Moduri de operare Modul A/C A/C Volum
respirator da A/C presiune respiratorie da
Modul SIMV SIMV volum respirator da
SIMV presiune respiratorie da Modul
CPAP/Spontan CPAP suport presiune da
Modul Apnea-backup da Moduri
combinate da Ventilație neinvazivă da
Mod Presiune Reglata cu Controlul
Volumului da Mod Adaptiv de Ventilare
da Modul Bilevel/APRV da Volum suport
da Mod ventilare resuscitare
cardiopulmonara da Regim de deprindere
a respiratiei de sine statatoare da
Parametri monitorizați/ afișați Presiunea
inspiratorie maximă da Presiunea medie în
căile respiratorii da Presiunea PEEP da
Volumul total da Volum expir da
Rezistenta inspir/ expir da Monitorizarea
FiO2 da Rata respiratorie da Timp inspir
da Timp expir da Rata I:E da Curba P-V,
F-V, P-F da Concentratia CO2 in aer
expirat da Monitorizarea presiunnii
auxiliare transpulmonare da Volumul
minutar spontan da Alarme pacient FiO2
mare/mic da Volum minutar mare/mic da
Presiune inspir mare/mică da PIP mare da
PEEP mare da Apnea da Concentratia
CO2 mare/mic da Presiune/ocluzie
continuă ridicată da Circuit respirator
deconectat da Alarme echipament Lipsă
alimentare gaz da Lipsă alimentare
electrică da Baterie descărcată da Eroare
de sistem Sensor decalibrat, scurgere prin
valve Autodiagnostic da Interfața Limbaj
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interfata de utilizare romana / rusa da
Interfața cu dispozitivele exterioare da
Porturi pentru ieșirea datelor "da, VGA
connector, USB Port, Ethernet" Port
pentru alarmă la distanță da Ieșire
analogică da Date monitorizate a
pacientului cel putin : parametri setati,
parametrii monitorizati, graficele ≥ 80 ore
Raportarea alarmelor și starea pacientului
afișare pe display da Transmiterea
rapoartelor la imprimată da Posibilitatea
conectării în rețea centralizată da Display
LCD sau LED da, ≥15 inch Touchscreen
da, rezolutie ≥ 1920X1080 px Alimentare
Pneumatică Compresor intern, de suport
da, tip turbina Gazele comprimate aer, O2
Presiunea în rețea 3-6 atm Electrică Rețea
electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă
reîncărcabilă da Timp operare baterie ≥ 2
h Accesorii Circuite respiratorii adult 2
seturi sterilizabile Mască respiratorie adult
2 seturi sterilizabile Brat pentru suportul
circuitelor da Monitorizare CO2 adult 1
set complet de monitorizare Senzor
presiune transpulmonara ≥150 buc
Nebulizator cu set de pacient inclus da
Umidificator Compatibil cu ventilatorul
da Cu functie de ajustare automata a
temperaturii da Manuale de utilizare si
ghid rapid Romana/rusa da Certificate ISO
9001/ ISO 13485 da CE 93/42/EEC da
Garantie minim 24 luni da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

3 SET CHIRURGIE SI LAPAROSCOPIE
AVANSATA - cod 1003

3.1 33100000-1 SET CHIRURGIE SI LAPAROSCOPIE
AVANSATA - cod 1003

Bucată 1.00 SPECIFICATIE 1. VIDEORPOCESOR
COMPACT CHIRURGICAL, HDTV – 1
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BUC. a) Videoprocesor integrat cu sursa
de lumina b) Ecran LCD touchscreen
pentru selectarea functiilor c) Tipul lampii
de examinare LED de puterea maxim 6W,
sau echivalent Xenon 300W d) Timpul de
lucru al lampii nu mai mic de 20000 ore e)
Racire fortata cu aer f) Tipuri de iluminare
in lumina alba si in lumina cu utilizarea
filtrelor de culoare de banda ingusta, care
are rolul de a evidentia capilarele si
structurile de pe suprafata mucoasei g)
Posibilitate de utilizare in regim IR h)
Ajustarea automata a luminozitatii i)
Expunerea automata in minim 17 pasi j)
Posibilitate de selectare a modului de
iluminare in regim automat sau manual la
necesitate. k) Tipuri de iesiri a semnalului
analog: VBS, Composite si Y/C cu isire
simpultana pe mai multe canale l) Tipuri
de iesiri a semnalului digital: HD-SDI,
DVI cu rezolutia de iesire nu mai mica de
1080p. m) Zoom electronic in 3 pasi: x1,
x1.2, x1.5 n) Conexiunea de electricitate
la 220 V AC la frecventa 50 Hz o)
Posibilitate de conexiune a diferitor tipuri
de dispozitive aditionale: memorie
portabila USB, video printer, system
informatic de documentare. p)
Posibilitatea de inregistrare in formatele:
TIFF(aprox. 120 imagini),
JPEG1/5(aprox. 630 imagini),
JPEG1/10(aprox. 1100 imagini) 2. CAP
CAMERA PENTRU VIDEORPOCESOR
3CCD, FULL HD – 1 BUC. a) Cu 3
CMOS sensor HDTV (High Definition
TV) b) Cuplarea automata pe telescop c)
Permite investigarea endoscopica cu
tehnologia de banda ingusta de culoare,
care are rolul de a evidentia capilarele si
structurile de pe suprafata mucoasei d)
Permite modul de utilizare in IR e) Total
imersibil in substante de dezinfectare f)
Filtru moire inclus g) Zoom optic cel putin
2x h) Lungimea cablului cel putin 3m i)
Manerul de comanda prevazut cu minim 3
butoane cu functii variabile j) Lungimea
focala f = 15.9 la 31.3 mm k) Tipul de
protectie a socurilor electrice BF 3.
CABLU FIBRA OPTICA, L > 3m – 2
BUC. 4. TELESCOP LAPOROSCOP
FULL HD – 1 BUC. a) Directia de vedere
0 grade b) Diametrul 10mm c) Permite
investigarea endoscopica cu tehnologia de
banda ingusta de culoare, care are rolul de
a evidentia capilarele si structurile de pe
suprafata mucoasei d) Transmitere lumina
prin fibra optica cu adaptoare incluse
pentru lumina 5. SET TROCAR PENTRU
INSTRUMENTE – 2 BUC. a) Diametrul
11-12 mm b) Cu stilet piramidal c) Cu
sitem de oprire insuflare d) Cu supapa cu
clapeta metalic 6. SET TROCAR
PENTRU INSTRUMENTE – 3 BUC. e)
Diametrul 5-6 mm f) Cu stilet piramidal g)
Cu sitem de oprire insuflare h) Cu supapa
cu clapeta metalic 7. SET
INSTRUMENTE CHIRURGICALE – 1
SET. a) Instrumentele trebuie sa fie
demontabile in 3 parti: insert, maner si tub
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pentru insert pentru o curatire mai buna si
interschimbare intre instrumente b) Pensa
pentru disectie Maryland lunga,
monopolare, diametrul 5mm, cu tub si
maner cu pin HF, lungimea 320-330mm,
lungimea de apucare 20-22mm - 1 buc c)
Pensa pentru disectie Maryland scurta,
monopolare, diametrul 5mm, cu tub si
maner cu pin HF, lungimea 320-330mm,
lungimea de apucare 17-18mm - 1 buc d)
Pensa pentru disectie drepte, monopolara,
diametrul 5mm, cu tub si maner cu pin
HF, lungimea 320-330mm, lungimea de
apucare 15-16mm - 2 buc e) Pensa pentru
disectie cu varf unghi drept, monopolara,
diametrul 5mm, cu tub si maner cu pin
HF, lungimea 320-330mm, lungimea de
apucare 17-19mm - 1 buc f) Foarfece
pentru taiere cu un singur brat mobil sub
forma de carlig, monopolara, diametrul
5mm, cu tub, lungimea 320-330mm,
lungimea de taiere 11-13mm - 3 buc g)
Foarfece pentru taiere Mezenbaum lungi,
monopolara, diametrul 5mm, cu tub,
lungimea 320-330mm, lungimea de
apucare 19-20mm - 2 buc h) Pensa pentru
disectie Maryland, bipolara, diametrul
5mm, cu tub si maner cu pin HF, lungimea
320-330mm, lungimea de apucare 14-
15mm - 1 buc i) Pensa pentru apucare
Hirch, bipolara, diametrul 5mm, cu tub,
lungimea 320-330mm, lungimea de
apucare 19-20mm - 1 buc j) Electrod HF
monopolar de tip buton, lungimea 320-
330 mm, diametrul 5mm-1 buc k)
Electrod HF monopolar de tip carlig lung,
lungimea 320-330 mm, diametrul 5mm -1
buc l) Departator metalic in evantai,
10mm, lungimea 320-330mm -1 buc m)
Clipaplicator , diametrul 10mm pentru
clipse meddi-mari – 1 buc n) Clipse
medii-mari in set a cate 18 cartridge cu 6
clipse – 2 buc o) Maner pentru tub de
aspiratie cu posibilitate de selectare
regimurile aspiratie/irigare – 1 buc p) Tub
de aspiratie 5 mm pentru manerul
specificat – 1 buc 8. MONITOR FULL
HD – 1 BUC. a) Diagonala cel putin ≥ 23
inch b) Rezolutia cel putin FULLHD,
1080p c) unghiul de vedere 170/170 grade
d) Troliu pentru chirurgie cu brat mobil si
cu suport pentru balon de CO2 9.
ELECTROCOAGULATOR DE INALTA
PERFORMANTA – 1 BUC. a)
Posibilitate de lucru cu regimuri de
frecventa inalta monopolare si bipolare b)
Frecventa inalkata de lucru minim
420KHz c) Puterea maxima la frecventa
maxima de 320W d) puterea maxima de
intrare 1500VA e) Cu diferite socketuri
pentru compatibilitate cu mai multi
producatori: monopola-2x3pin(4mm)
standard international, 1x1 pin(8mm)
standard Bovie, 1 x coaxial (4mm intern 8
extern), standard ERBE; biopolar – 1 x
standard international, 1 x standard
ERBE; 1 x universal 7 pin f) Electrod
neutru cu 2 pin standard – 2 buc g) cablu
pentru electrodul neutru – 1 buc h) Ecran
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tactil i) Posibilitate autilizarii in proceduri
de: rezectie, vaporizare, enucleare, sigilare
de vase j) cablu monopolar – 1 buc k)
cablu bipolar 1 buc 10. SET
HISTEROSCOP/REZECTOSCOP – 1
BUC. a) Histeroscop 4mm, 30 grade, cu
calitatea imaginii HD - 1 buc b) Teaca
pentru histeroscop cu irigare continua
6.5mm – 1 buc c) Forceps de biopsie
semiflexibil 5Fr - 1 buc d) Pompa de
presiune manuala – 1 buc e) Set tuburi
pentru 2 pungi – 1 f) Element de lucru
pasiv, TURis sau analogicul – 1 buc g)
Cablu pentru electrocoagulator – 1 buc h)
Teaca pentru rezectie 8mm la 9 – 1 buc i)
Teaca externa 8.5mm/26Fr – 1 buc j)
Electrod pentru rezectie LOOP – 2 buc k)
Electrod pentru rezectie buton, set 12 buc
– 1 buc l) Electrod pentru rezectie roller –
1 buc m) element de lucru pasiv – 1 buc n)
cablu monopolar, 3.5m -1 buc o) Electrod
pentru rezectie LOOP – 1 buc p) Electrod
pentru rezectie roller – 1 buc q) Electrod
pentru rezectie needle sub unghi de
45grade – 1 buc 11. SET SIGILARE
VASE – 1 BUC. a) Modul sigilare vase
care contine: 1. Taierea tesutului dupa
sigilare sa se faca ultrasonic 2. Sigilarea
vaselor sa se faca prin tehnologie bipolara
3. Compatibil cu electrocoagulatorul de
inalata performanta specificat 4. Sa
asigure sigilare vase de minim 7 mm 5.
Afisaj digital cu tehnologie “ touch
screen” b) Sa aiba port separat si pentru
disectie ultrasonica c) Sa accepte si pense
de disectie ultrasonica d) Traductor pentru
sistem sigilare vase cu tehnologie
ultrasonica - 1 buc 1. reutilizabil 2.
autoclavabil e) Pensa sigilare vase pentru
chirurgie laparoscopica - 5 buc 1. rotativa
360° bidirectional 2. cu 2 butoane de
comanda pentru: 1. taiere si sigilare 2.
numai sigilare 3. Cu tehnologie
ultrasonica de taiere (nu taiere mecanica
prin cutit) 4. Lungime minim 35 cm 5.
Diametrul maxim 5mm 6. Maner tip pistol
12. MASINA AUTOMATA DE SPALAT
si DIZINFECTAT INSTRUMENTE
CHIRURGICALE CU SOLUTII – 1
BUC. a) Masina automat de spalat si
dezinfectat instrumente chirurgicale si
endoscopice b) Posibilitate de reprocesare
chimica automata a instrumentelor
medicale c) Timpul total de prelucrare
maxim 20 min. d) Ecran pentru afisarea
informatiei privind prelucrarea e) Usa sa
fie blocata electromagnetic pentru
protectie f) Printer integrat pentru
scoaterea raportului privind prelucrarea
instrumentelor. g) In complianta cu
standardele internationale UNI EN ISO
15883-1/4 si UNI CEN ISO 15883/5 h)
Dimensiuni Maxime 700x1500x700 mm
i) conexiune de alimentare 220 V, 50 Hz
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
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Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

4 Mașină de anestezie (caracteristici
avansate) - cod 1004

4.1 33100000-1 Mașină de anestezie (caracteristici
avansate) - cod 1004

Bucată 1.00 Mașină de anestezie (caracteristici
avansate) 1 buc COD 1004 Descriere
Mașina de anestezie este destinată să
livreze, să monitorizeze gazele anestezice
și să asigure respirația artificială a
pacientului în timpul actului chirurgical
Parametru Specificaţia Prize de gaz O2,
NO2, Aer Suport butelie de gaz O2, NO2,
aer Vaporizatoare, agenți tip vaporizator
acceptate Izofluran da Sevofluran da
Halothan da număr de vaporizatoare
instalate la dipozitiv ≥ 2 unități da
Izofluran da Sevofluran da interlock da
sistem de absorbție da Mecanism de
siguranță O2 acustică, vizuală, cu blocarea
automată a NO2 Depistare O2
paramagnetică da Mecanism de siguranță
de amestec hipoxic da Ventilator automat
tip pacient Adult, pediatric, neonatal
moduri de ventilație Manual/spontans,
VCV, PCV, SIMVsau suport presiune
volumul Tidal da gama, cc 20-1,500
volumul minut da gama, L / min >20
frecvență, bpm 5 to 60 fluxul inspirator, L
/ min ≥3-40 raportul I:E minim 1:3 la 3:1
pauză de inspirație da limita de presiune ,
cm H2O Ajustabilă, <70 PEEP , cm H2O
0-20 Sistem de autodiagnostic testare la
scurgeri, testarea circuitelor respiratorii,
complianța, alimentarea cu gaz,
verificarea tuturor sistemelor Sistem de
baleiaj activ sau pasiv Sistem de
management al datelor anestezice da
Monitorizarea Presiunea de aer Alarmă de
înaltă presiune da Alarma presiune
subatmosferică da Continuarea alarma
presiune da Presiune scăzută / apnee da
Alte alarme de presiune da Volumul
expirator / flux da Alarmă apnea da
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Concentrația de O2 da Timp de răspuns ,
sec <30 Concentrația de CO2 alarmă
apnee da (dacă monitorul CO2 este
integral) N2O da Monitorizare agent Tipul
de agenți Halothan, isofluran, sevofluran
Auto ID da Concentrația minimă alveolară
(MAC) da Alarmă concentrare agent da
ECG ritmului cardiac da (dacă monitorul
ECG este integral) segment ST da (dacă
monitorul ECG este integral) Monitor
minim 15 inch da Tensiune sanguină
neinvazivă da Tensiune sanguină invazivă
da Temperatura da Pulsoximetria da
Monitorul profunzimii de sedare
anestetice (sistem deschis de consumabile
- electrozi ECG de unică folosință) da
Afișor Numărul de afișoare 2 Integrat da
Interfață cu altele da Alarme prioritare 3
Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz
Baterie internă da Presiune de alimentare
cu gaz 3-6 bar Accesorii Circuit de
ventilare Adult, reutilizabil ≥ 2 set.
Pediatric, reutilizabil ≥ 2 set. Plămîn de
test Adult, reutilizabil ≥ 1 buc. Pediatric,
reutilizabil ≥ 2 buc. Senzor de debit Adult,
reutilizabil ≥ 5 buc. Pediatric, reutilizabil
≥ 5 buc. Filtru antibacterial Adult, unică
utilizare ≥ 100 buc. Pediatric, unică
utilizare ≥ 100 buc. Anul de producere
2018-2019 Termen de garanție minim 24
de luni Timp maxim de intervenție
postgaranție 24 ore Certificat de la
producător CE Trainingul personalului
medical și tehnic Da Instalarea și punerea
în funcțiune la sediul beneficiarului de
către reprezentantul autorizat al
producătorului Da *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
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numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

5 Lampa chirurgicala cu 2 sateliti
(caracteristici avansate) - cod 1005
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5.1 33100000-1 Lampa chirurgicala cu 2 sateliti
(caracteristici avansate) - cod 1005

Bucată 1.00 Lampa chirurgicala cu 2 sateliti
(caracteristici avansate) 1 buc Cod 1005
Descriere Lampă chirurgicală fără umbre
destinată pentru iluminare în intervenții
chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2
sateliți Parametrul Specificația
Caracterisitici tehnice Sistem de iluminare
bazat pe tehnologia LED (Light Emitting
Diodes) da Numărul de sateliți 2 sateliți:
un satelit cu 5 reflectoare, al doilea cu trei
reflectoare Temperatura culorii 3500-
5000 K reglabilă Indexul de culoare >95
Dimensiunea cîmpului, cm Diametrul 14-
28 cm Adîncimea ≥ 80 cm Distanța de
lucru 0.7-1.5 m Nivelul de iluminare la 1
m distanță 120000 lux - 140000 lux
Rotația 270 grade Ajustare pe verticală,
cm ≥80 Cresterea temperaturii în campul
operator <1º C Alimentarea Rețeaua
electrică 220V, 50Hz, 108+80 W Durata
medie de viaţă a LED-urilor min. 50000 h
Mişcarea capului luminos ≥ 4 grade de
libertate Mînere detașabile sterilizabile
Panou de control integrat în lampa
principal Posibilitatea integrării sistemului
de telemedicine și a sistemelor de
înregistrare video da Înălţimea podului 3
m Anul de producere 2018-2019 Termen
de garanție minim 24 de luni Timp maxim
de intervenție postgaranție 24 ore
Certificat de la producător CE Trainingul
personalului medical și tehnic Da
Instalarea și punerea în funcțiune la sediul
beneficiarului de către reprezentantul
autorizat al producătorului Da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
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6 Masă pentru operații, cu 5 secții - cod
1006

6.1 33100000-1 Masă pentru operații, cu 5 secții - cod 1006 Bucată 1.00 Masă pentru operații, cu 5 secții COD
1006 Parametrul Specificația Descriere
Masa de operaţii oferă o suprafaţă
corespunzătoare care susţine corpul
pacientului în timpul procedurilor
chirurgicale, stabilizarea poziţiei
pacientului şi furnizarea cîmpului
chirurgical de expunerea optimă.
Poziţionarea mesei Reglarea înălţimii
minim 60 - 95 cm Trendelemburg ≥ 25
grade Inversarea trendelemburgului ≥ 25
grade Secţiile mesei ≥ 5 secții Înclinarea:
Laterală ≥ 20 grade Secţia din spate de la
+80 la -40 grade (minim) Secţia de la
talpa/picior de la +20 la - 90 grade
(minim) detaşabilă divizată Secţia cap de
la +45 la - 45 grade (minim) Greutatea
pacientului ≥ 200 kg Utilizarera
radiografiei sau fluoroscopie Tunel pentru
casete X-ray- pe toată lungimea mesei
Radiotransparenţă da Accesibilitatea
braţului C da Mărimea casetelor minim
35x43 cm Ataşarea de bază mobilă Rotile
da Sistem de frinare a bazei cu pedal, tip
electrohidraulica Motor electric pentru
miscarea sus/jos a mesei cu acumulator
intern, de la telecomanda da Alimentarea
Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz Sursă
internă de alimentare, acumulator Pentru
menținerea regimului de lucru, timp de
minim 1 oră, în cazul deconectării energiei
electrice Telecomndă da Şine laterale
pentru accesorii pe toată lungimea mesei
Pupitru de comandă da Accesorii suport
cot 2 unit. suport umăr 2 unit. suport
picioare 2 unit. suport torace 2 unit. suport
mînă (decubit lateral) 2 unit. Anul de
producere 2018-2019 Termen de garanție
minim 24 de luni Timp maxim de
intervenție postgaranție 24 ore Certificat
de la producător CE Trainingul
personalului medical și tehnic Da
Instalarea și punerea în funcțiune la sediul
beneficiarului de către reprezentantul
autorizat al producătorului Da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
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*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

7 Aparat de sutură mecanică a ţesuturilor
- cod 1007
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7.1 33100000-1 Aparat de sutură mecanică a ţesuturilor -
cod 1007

Bucată 1.00 Aparat de sutură mecanică a ţesuturilor
COD 1007 Descriere Aparat de sutură
mecanică folosit în timpul intervenţiilor
chirurgicale în momentul aplicării unei
suturi mecanice în două straturi cu scoabe
din tantal. Parametru Specificația Material
Inox, rezistent la sterilizare chimică şi
strerilizare în dulap de sterilizare (180 o
C) Lungimea de sutură liniară, mm. 60
mm.+/- 1 mm. Material de sutură Scoabe
din tantal, mărimea 1 ПА aproximativ
0,3x4,0x4,8 mm. Mecanism Uşor
demontabil pentru a fi uşor prelucrat şi
dezinfectat Tipul suturii Două rânduri
Cantitatea de cliouri în linia de sutură
Primul rând 10 scoabe Al doilea rând 11
scoabe Diapazonul intervalelor între
suturi, mm. 1,0- 2,3 mm Accesorii
magazii Magazii din plastic pentru
folosire multiplă, sterilizabile 20 bucăţi
Pensă pentru montarea scoabelor 1 bucată
Cerințe față de producător și furnizor
Certificate CE, ISO Anul de producere
2018-2019 Training pentru personal
medical Da Termen de garanție minim 24
de luni Timp de reacție la defecțiune 24
ore Instalarea și punerea în funcțiune la
sediul beneficiarului de către
reprezentantul autorizat al producătorului
Da *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

8 Ferestrău chirurgical oscilant electric -
cod 1008
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8.1 33100000-1 Ferestrău chirurgical oscilant electric - cod
1008

Bucată 1.00 Ferestrău chirurgical oscilant electric
COD 1008 Descriere Ferestrău chirurgical
oscilant electric folosit în intervenţii de
amputaţii de membre, osteotomii.
Parametru Specificația Material Inox,
rezistent la sterilizare chimică şi
strerilizare (135 o C) Viteza de oscilaţie 0-
20000 oscilaţii / minut Alimentare Baterii
reâncarcabile, uşor demontabile
Mecanism Uşor demontabil pentru a fi
uşor prelucrat şi dezinfectat Puterea de
lucru ≥ 90 W Creşterea temperaturii
dispozitivului în timpul lucrului Nu mai
mult de 20oC Susrsa de încărcare a
bateriei da Putere de ieşire ≥ 12V, 900 mA
Voltaj de intrare AC 220V, 50 HZ
Accesorii Baterii reâncarcabile 2 bucăţi,
cu autonomie de la bateriei - ≥ 2 ore. Lămi
pentru ferestrău 1 buc – 25-30mm. 1 buc –
15-20 mm. 1 buc – 10 mm. Sursă pentru
reîncărcarea bateriei 1 buc Cerințe față de
producător și furnizor Certificate CE, ISO
Anul de producere 2018-2019 Training
pentru personal medical Da Inginer local,
certificat Da Termen de garanție minim 24
de luni Timp de reacție la defecțiune 24
ore Instalarea și punerea în funcțiune la
sediul beneficiarului de către
reprezentantul autorizat al producătorului
Da *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

9 Ultrasonograf General, OB-GYN,
performanţă înaltă - cod 1009

9.1 33100000-1 Ultrasonograf General, OB-GYN,
performanţă înaltă - cod 1009

Bucată 1.00 Ultrasonograf General, OB-GYN,
performanţă înaltă COD 1009 APLICAŢII
CLINICE General, OB/GYN PROBE
PORTURI 4 PROBE TIP, MHz Linear 3-
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16 Convex 2-9 Endcavitar 2-11 Volum 3D
4-8 NIVELE DE GRI >256
PREPROCESARE, canale digitale
>120000 GAMA DINAMICA >250dB
POSTPROCESARE da IMAGINE
MODURI M-mod da M-mod şi 2-D da
Static 3D da Live 3D da 4D real-time da
Harmonic imaging da DOPPLER Tip CW,
PW, CFM Afişare frecvenţă da Afişare
viteză da Power Doppler da Power
Doppler bidirecțional da Doppler spectral
da Duplex da Triplex da Doppler color da
FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale
da Diapazon dimamic selectabil da
Focalizare de transmisie ajustabilă da
Focalizare de recepţie dinamică da
Măsurători de reluare a video da
PAN/ZOOM imagine în timp real da
imagine îngheţată da STOCARE
IMAGINI Capacitate >500 GB CINE da
CINE VOLUM >128 MB DICOM 3.0
COMPLIANT da PACHETE DE
ANALIZĂ OB/GYN da Elastografie
calitativă da Elstografie cantitativă da
GHID ACE Transrectal da Transperineal
da MONITOR LED min. 23”
REZOLUȚIA MONITOR 1920 X 1080
DIVIZARE MONITOR da ECRAN
TACTIL LED da DIAGONALĂ ECRAN
TACTIL min. 10” Anul de producere
2018-2019 Termen de garanție minim 24
de luni Timp maxim de intervenție
postgaranție 24 ore Certificat de la
producător CE Trainingul personalului
medical și tehnic Da Instalarea și punerea
în funcțiune la sediul beneficiarului de
către reprezentantul autorizat al
producătorului Da *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
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numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

10 Analizator hematologic automat (5diff)
cu reticulocite, sistem de tip inchis - cod
1010

10.1 33100000-1 Analizator hematologic automat (5diff) cu
reticulocite, sistem de tip inchis - cod 1010

Bucată 1.00 Analizator hematologic automat (5diff) cu
reticulocite, sistem de tip inchis COD
1010 Descriere Analizator hematologic
complet automat (5 diff) cu sistem inchis
de reactivi, destinat pentru masurarea
elementelor figurate ale sangelui in CBC,
5 DIFF si RETIC. Parametru Specificaţia
Tip sistem inchis Da Parametri
determinați și calculați: RBC Da HGB Da
HCT Da MCV Da MCH Da MCHC Da
RDW Da PLT Da MPV Da PCT Da PDW
Da WBC Da NEU# Da NEU% Da LYM#
Da LYM% Da MON# Da MON% Da
EOS# Da EOS% Da BAS# Da BAS% Da
ALY # Da ALY % Da LIC# Da LIC% Da
RET% Da RET# Da RETH% Da
RETM% Da RETL% Da CRC Da IFR Da
MRV Da RHCc Da Metode de masurare
Impedanta electrica pentru WBC, PLT,
RBC, BASO, RETIC Da Fotometrie
pentru HGB Da Metoda optica DHSS
(Hidrofocusare dubla a citometrului)-
impendanta electrica si citochimie prin
citometrie in flux) pentru LYM, MON,
NEU, EOS, ALY, LIC Da Metoda optica
DHSS (impedanta electrica si fluorometrie
prin citometri in flux) pentru RETIC Da
Integrare numerica pentru HCT Da
Capacitate (probe/oră) ≥ 80 pu modulul
CBC+DIFF Da ≥ 30 pu modulul RETIC
Da Performanta Analizator Precizie de
masurare (CV%), nu mai mult de: < 2%
pentru WBC Da < 2% pentru RBC Da <
5%, pentru PLT Da < 1%, pentru HGB Da
< 2%, pentru HCT Da < 12 %, pentru
RET% Da < 20%, pentru RET# Da < 15%
pentru CRC Da Limitele de liniaritate,
minim: 0 – 120 103/μL pentru WBC Da 0
- 8.0 106/μL pentru RBC Da 0 – 24 g/dL
pentru HGB Da 0 – 67 % pentru HCT Da
0 – 1900 103/μL pentru PLT(sange total)
Da 0 – 2800 103/μL pentru PLT
(concentrat) Da 0 – 42 % pentru RET%
Da 0 – 1.5 106/μL pentru RET# Da
Dilutie Automata, CDR (Customized
Dilution Ratio) Da Sa permite diluarea si
repetarea automata a probei ce a depasit
liniaritatea analizorului Da Sa executa
dilutie automata cu urmatoarele rapoarte
de dilutie certificate: - WBC, LMNE : 1/3
Da - RBC, HGB, PLT : 1/2 Da Sa
mareasca liniaritatea analizorului cel putin
pina la: 120– 360 103/μL pentru WBC Da
0 – 8 106/μL pentru RBC Da 0 – 24 g/dL
pentru HGB Da 0 – 67 % pentru HCT Da
1900 –3800 103/μL pentru PLT (sange
total) Da 2800 –5600 103/μL pentru
PLT(concentrat) Da Caracteristici de
Sistem Va perimita incarcare automata si
continua a probelor Da Capacitate
platforma de incarcare ≥ 100 Cititor de
coduri de bare intern pentru probe Da
Probele pe modul automat vor fi lucrate
doar cu capac Da Probele pe modul
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automat sa fie corectate ca pozitie si
omogenizate automat prin rotire la 360°
timp de 1 minut inainte de testare Da Sa
permita si modul de lucru manual pentru
urgenta Da Pozitii pentru vacutainere,
microtainere si alte tuburi de eprubete,
identificate prin cititorul de coduri de bare
extern pe modulul manual minim 4 pozitii
Modul de lucru manual va putea fi folosit
in orice moment, chiar daca modulul de
lucru automat este in curs. Da Pipetarea
volumelor mici de proba si omogenizare
completa cu reactivi maxim 30 µl in CBC,
53 µl in CBC+DIFF si 35µl in RETIC
Principiul de pipetare a probelor (circuitul
pneumatic si fluidic) Pe baza de seringi
Principiu de masurare Fiecare proba sa fie
masurata intern in 2 cicluri de masurare,
repetabile. Daca masuratorile nu sunt
repetabile, analizorul va efectua si a treia
masurare pentru verificare Calibrarea
automată Da Statia de lucru Integrata Da
Ecran - color, touch screen, minim 12
inch, echipata cu conexiune pentru
DVD/CD extern, minim 2 drivere USB
externe. Da Sa permita vizualizarea
rezultatului complet, cu parametri,
histograme, matrice si avertizari
morfologice. Da Validarea rezultatelor in
baza mai multor criterii automata Criterii
de validare prestabilite, intervalele
normale, intervalele de panica. Da
Modulul de validare sa permita sortarea
rezultatele care nu indeplinesc conditiile
de validare automata, pentru investigatii
suplimentare Da Sa permita repetarea
automata a probelor prin configurarea
unor setari de repetare (teste reflex) Da Sa
permita inregistrarea unui istoric despre
calibrare, reactivi, startup, mentenanta Da
Sa afiseze statitica zilnica pentru
rezultatele obtinute: rezultate normale,
patologice, la limita de panica, % de
analize CBC si DIFF efectuate zilnic, %
de analize repetate Da Management
complet de identificare pacient: nume, ID,
Sex, virsta Da Monitorizarea automata a
reactivilor: volum ramas, lot, data
expirarii. Da Capacitatea de memorare
rezultate cu grafice, matrice, alarme.
minim 10 000, cu posibilitatea de a fi
salvate pe USB Controlul calitatii Nivele
de control intern ≥ 3 nivele Construirea
tabelelor și graficelor Levey-Janings Da
Meniul de control al calitatii sa permita un
control de calitate pe baza pacientilor. Da
Meniul de control trebuie sa includa un
meniu de testare a repetabilitatii
analizorului de hematologie Da
Mentenanta automata, sa nu necesite
intretinere zilnica sau saptamanala
efectuata de catre utilizator. Da Pornirea si
initializarea analizorului sa se efectueze
automat si sa nu dureze mai mult de 3
minute. Da Imprimanta Externa,
compatibila cu Windows Da Sa permita
afişarea parametrilor determinaţi şi
calculaţi, histograme pe parametrii de
bază RBC, WBC, PLT, RET, date despre
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pacient Da Comunicarea LIS comunicarea
mono si bidirectionala in softul integrat al
laboratorului, fara sa necesite instalarea
unui alt calculator Da Alimentare 220 V,
50 Hz Da Reactivi Reagenți "Să fie inclus
toți reactivii necesari pentru efectuarea
analizelor și buna funcționare a ≥ 1000
analize, inclusiv Retic" Da Perioada de
valabilitate a reactivilor din momentul
livrarii ≥ 6 luni Da Anul de producere
2018-2019 Termen de garanție minim 24
de luni Timp maxim de intervenție
postgaranție 24 ore Certificat de la
producător CE Trainingul personalului
medical și tehnic Da Instalarea și punerea
în funcțiune la sediul beneficiarului de
către reprezentantul autorizat al
producătorului Da *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

11 Coagulometru automat - cod 1011
11.1 33100000-1 Coagulometru automat - cod 1011 Bucată 1.00 Coagulometru automat COD 1011

Descriere Coagulometru automat pentru
determinarea factorilor de coagulare a
sîngelui. Parametrul Specificația Tip
Sistem Inchis Da Capacitatea Capacitatea
de lucru PT/ APTT/Fib probe /ora ≥45
Numărul de probe simultan la bord ≥ 10
Numărul de probe programate simultan ≥
10 Tip probă Plasma Teste Sa lucreze
individual sau simultan: APTT da D-
dimer da FIB da PT da TT da AT III da
LA1 si LA2 da Heparina da Proteina C da
Factor VII da Factor VIII. da Incubarea
APTT Timp, min max 4 minute Metode
de masurare Coagulometrica da, minim 4
canale Cromogenica da, minim 1 canal
Imunologica da, minim 1 canal Reactivi
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Capacitate pozitii reactivi minim 13
Racire reactivi da, minim 4 pozitii Pozitii
dedicate pentru dilutie da, minim 1 pozitie
Pozitii pentru solutii de splare da, minim 2
pozitii Caracteristici de sistem Incarcare
autmata si continua da numar de probe
incarcat odata maxim 10 Pozitii de urgenta
(Stat) da, minim 1 pozitie Tip tuburi
pentru proba tuburi primare si/sau cuve
Ac pipetor cu preincalzire reactivi la 37°C
da Programare protocoale de lucru minim
15 protocoale Autodilutia probelor,
controalelor si calibratorilor, raport de re-
dilutie optimizat pentru probele cu valori
anormale pentru fibrinogen; da Cuve de
reactie Capacitatea de incarcare cuve de
reactie minim 60 Tip omogenizare reactiv-
proba prin mixare, cuvele sa nu contina
stirer (agitator) Dupa efectuarea masurarii,
cuvele de reactie sa fie scoase din pozitiile
de citire automat da Calibrare Sa poata
salva minim 3 curbe de calibrare per test
da Controale Levey-Jennings da Sa poata
stoca minim 150 de valori per grafic de
control da Statia de lucru Integrata da Sa
fie prevazut cu interfata pentru conectarea
la PC extern da Sa aiba o memorie pentru
min 3000 rezultate, respectiv min min 600
probe cu min 5 parametri fiecare da Sa
poata efectua automat dilutiile de probe,
controale si calibratori da Detectarea
nivelului de umplere a recipientelor de
reziduu cu afisare pe ecran a mesajului de
golire recipient da Display color, touch
screen da Imprimantă Integrata da
Posibilitatea de tipari parametrii setati,
mesajele de eroare si rezultatele da
Interfață LIS Bidirectional da Cititor bar
cod intern pentru probe da extern pentru
reactivi da Conditii de operare
temperatura cuprins intre 20-35 C da
umiditate 30-85% (fara formarea
condensului) da Teste incluse Sa fie
inclusi reactivii necesari pentru
efectuarea: PT-2000, Fib- 2000 , APTT-
600, TT- 100,D-Dimer- 100, Antitrombin-
100, Heparina-50 da Perioada de
valabilitate a reactivilor din momentul
livrarii minim 6 luni Anul de producere
2018-2019 Termen de garanție minim 24
de luni Timp maxim de intervenție
postgaranție 24 ore Certificat de la
producător CE Trainingul personalului
medical și tehnic Da Instalarea și punerea
în funcțiune la sediul beneficiarului de
către reprezentantul autorizat al
producătorului Da *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
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Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

12 Histoprocesor - cod 1012
12.1 33100000-1 Histoprocesor - cod 1012 Bucată 1.00 Histoprocesor COD 1012 Descriere

Dispozitiv utilizat în laboratorul de
histopatologie pentru deshidratarea
probelor de țesut biologic și pregătirea lor
pentru secționarea lor la microtom
Parametrul Specificația Caracteristici
generale Dimensiuni maxime 560 x 610x
1330 mm Capacitatea de procesare 300 de
casete Managementul reactivelor
Rezervoare pentru reagenți de procesare
Minim 10 Containere pentru parafină 4
bucăți Volumul containerelor cu reagenți
de procesare și parafină 3,2 – 3,5 l
Managementul proceselor Ecran
Touchscreen Diagonală ecran Minim 10
inch Număr de protocoale memorate
Minim 10 Etape de prelucrare Minim 14
Metode de manipulare a reagenților în
cameră Prin vacuum și presiune Presiunea
Maxim 35 kPa Vacuum Minim -70 kPa
Posibilitate de utilizare a protocoalelor de
rutină pe timp de noapte Da Posibilitate de
conectare la un sistem electronic licențiat
de comandă Da Posibilitate de ajustare a
proceselor la distanță Da Sistem de
evacuare a vaporilor chimici Sistem
protecție împotriva vaporilor toxici la
deschiderea camerei de procesare Da
Sistem de filtrare a vaporilor Filtru de
cărbune active Posibilitate de conectare la
sistem de evacuare a aerului extern Da
Consumabile Filtru de carbon 6 bucăți
Parafină histologică 50 kg Înlocuitor de
xilen 50 litri Casete histologice 20000
Cerințe față de producător și furnizor
Certificate CE, ISO Anul de producere
2018-2019 Training pentru personal
medical Da Inginer local, certificat Da
Termen de garanție minim 24 de luni
Timp de reacție la defecțiune 24 ore
Instalarea și punerea în funcțiune la sediul
beneficiarului de către reprezentantul
autorizat al producătorului Da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
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certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

13 Sistem de impregnare în parafină - cod
1013

13.1 33100000-1 Sistem de impregnare în parafină - cod
1013

Bucată 1.00 Sistem de impregnare în parafină COD
1013 Descriere Sistemul de impregnare în
parafină este un dispozitiv utilizat pentru
introducerea probelor de țesut patologic în
blocuri de parafină Parametrul
Specificația Caracteristici generale
Amplasare Pe masă Mod de operare
Manual Soluție de impregnare Parafină
Tip suprafață Anticorozivă Construcția
sistemului Modular Sistem de parafinare
Rezervor de parafină Minimum 4 litri
Ajustare a temperaturii rezervorului Da
Interval de temperatură a rezervorului de
parafină 50 – 75 °C 2 compartimente de
depozitare Cu capacitate de minimum 150
casete Compartiment de depozitare a
matricilor Da, cu ajustare a temperaturii
Interval de temperatură a
compartimentului pentru matrici 50 – 75
°C Compartiment de depozitare a
casetelor cu țesut Da, cu ajustare a
temperaturii Interval de temperatură a
compartimentului pentru caste cu țesut 50
– 75°C Suprafața de lucru Încălzită Zonă
de răcire a matricei Da Sursă de lumină
Da, integrată în dispensor Ajustarea
fluxului de parafină Da Interfața cu
utilizator Ecran tactil ≥ 4 inch Sistem de
răcire a blocurilor Suprafața de răcire
Pentru minim 60 blocuri Modalitate de
răcire Ajustat de utilizator Cerințe față de
producător și furnizor Certificate CE, ISO
Anul de producere 2018-2019 Training
pentru personal medical Da Inginer local,
certificat Da Termen de garanție minim 24
de luni Timp de reacție la defecțiune 24
ore Instalarea și punerea în funcțiune la
sediul beneficiarului de către
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reprezentantul autorizat al producătorului
Da *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

14 Microtom rotativ manual - cod 1014
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14.1 33100000-1 Microtom rotativ manual - cod 1014 Bucată 1.00 Microtom rotativ manual Cod 1014
Descriere Dispozitiv utilizat pentru
secționarea probelor de țesut histologic
pentru a fi privite la microscop Parametrul
Specificația Caracteristici generale
Amplasare pe masă Da Tăviță pentru
colectarea deșeurilor Da Sistem de
secționare Grosime de secționare 0,5 – 60
µm Incrementare pentru grosime 0,5 µm
de la 0 – 2 µm Capacitate de retracție a
specimenului 220 µm Fixator Posibilitate
de ajustare a unghiului de secționare Până
la 10° Orientarea specimenului pe 3 axe
8° orizontal, 8° vertical, 90° rotire
Consumabile Set de lame (50 în set) 10
bucăți Cerințe față de producător și
furnizor Certificate CE, ISO Anul de
producere 2018-2019 Training pentru
personal medical Da Inginer local,
certificat Da Termen de garanție minim 24
de luni Timp de reacție la defecțiune 24
ore Instalarea și punerea în funcțiune la
sediul beneficiarului de către
reprezentantul autorizat al producătorului
Da *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

15 Sistem de radiografie, fluoroscopie,
universal, complet digital - cod 1015
(210300)

15.1 33100000-1 Sistem de radiografie, fluoroscopie,
universal, complet digital - cod 1015
(210300)

Bucată 1.00 Sistem de radiografie, fluoroscopie,
universal, complet digital Cod 1015
(210300) Descriere Destinate pentru
examinări radiografice şi fluoroscopice cu
scop de diagnostic. Parametru Specificaţie
Configuraţie Tub deasupra mesei da
Operare de la distanță da Turnul de
imagine Radiografie în afara mesei da
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Grila detaşabilă (SID) max. ≥125 cm
(SID) min. 90 - 110 cm Control Mișcare
Fluoroscopia se acționează de la pedală
Radiografia se acționează din camera de
examinare și control Detector Mărime
pixel ≤150 µm Tip flat panel Mărime, cm
(in) ≥43x43 (17” x 17”) Fluoroscopia kVp
pulsaţie da Pulsaţie rata, fps ≥1-30
Selectarea de către utilizator a filtrelor da
Rata maximă de cadre a matricei de
achiziții ≥1024 x 1024 Mărimea maximă a
matricei ≥1024 x 1024 Adîncime
achiziție, bit ≥14 Radiografie Mărimea
maximă a matricei ≥2048 x 2048
Radiografie seriată, fps ≥ 10 Adîncime
achiziție, bit ≥14 Caracteristicele imaginii
Afişarea ultimei imagini da Colimarea
virtuală da Deplasarea manuală a pixelilor
da Masa de examinare Greutatea maximă
a pacientului ≥200 kg Dimensiuni
≥230x80 cm Mișcarea laterală ≥25 cm
Mișcarea longitudinală ≥160 cm Mișcarea
verticală ≥60-110 cm Înclinarea mesei 90
/- 90 grade Greutatea maximă a
pacientului la înclinare ≥200 kg Indicator
de înclinare da Posibilitatea digitala de
examinare urgenta direct pe brancarda de
transportare a pacientului da Asigurarea
mișcării motorizată da Generatorul
Puterea ≥80 kW Radiografia ≥40-150 KV
Gama radiografică ≥0.1-1000 mAs
Fluoroscopia ≥40-120KV Display
Cantitate ≥2 Mărimea ≥18 inci Accesorii
Sticlă plumbată minim 1x0,8 m Set
radioprotecţie Pacient (2 şorţuri, 2
guleraşe de protecţie a glandei tiroide) 1
pentru copii si 1 pentru adulţi Set
radioprotecţie Operator (şorţ) 1 (min 0,35
mm Pb) Imprimantă Procesare tip Termal
direct Interfaţă DICOM Rezoluţie spaţială,
Pixeli/mm ≥12 Format film, cm 20 x 25 -
35 x 43 Formate disponibile simultan ≥2
Statie de lucru Procesor Intel® Core™ i5-
2400 sau echivalent HDD ≥ 1 TB RAM ≥
4 GB Monitor Medical, Full HD, ≥ 21”,
LCD ≥ 1920x1080 CD/DVD Obligatoriu
Compatibil cu sistemele PACS Da USB ≥
4 porturi Accesorii Mouse, tastatura Soft
de prelucrare Post procesare obligatoriu
Control nivel Zoom/Mărire;
Rotire/Inversare Adnotări pe imagine
marker, text, linii, unghi, lipse, DICOM
3.0 - DICOM Verification - DICOM
Modality worklist - DICOM MPPS -
DICOM Storage - DICOM Storage
commitment - DICOM Grayscale print -
DICOM Query / Retrieve - DICOM GSPS
-Importul si exportul imaginilor de pe
PACS -Export imagini pe CD/DVD -
Exportul rezultatelor examinărilor pe HIS
/ RIS Sistem PACS HDD Minim 1 TB de
stocare utilizabilă RAID 10 Procesor Intel
Quad-Core Xeon X3450 CPU(2.66GHz)
sau echivalent RAM ≥ 4 GB Modul
software PACS Funcții de manipulare a
imaginii Măsurători, adnotări și salvare.
Suport pentru afișaj de diagnostic pentru
mai multe monitoare de rezoluție inaltă,
bazat pe reguli DICOM de rulare Send,
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DICOM Import pe CD și pe documente,
administrare şi diagnostic la distanţă.
Monitor ≥ 18” LED Licenţă ≥ 1 Licenţă
de acces de pe web sau LAN ≥ 2 *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Conditii:
Achitarea in cinci transe. Prima transa in
marime de 3 mil (1,5 mil Consiliul
Raional Orhei si 1,5 mil IMSP SR Orhei)
se va achita dupa livrarea dispozitivului.
Urmatoarele patru transe se vor achita
anual in luna iunie.

16 Combina ORL - cod 1221



11.07.2019 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 27/301

16.1 33100000-1 Combina ORL - cod 1221 Bucată 1.00 Combina ORL COD 1221 • Combina
ORL - destinatp pentru diagnosticul și
tratamentul pacienților ORL în săli de
operatie săli de pansament; • Suprafața
mesei acoperită cu sticla dura,
termorezistentă. • Dotat cu sistem de
aspitație: productivitatea nu mai puțin de
50 l/min, presiunea de lucru - max. 680
mm Hg, reglabil; • Dotat cu vas pentru
colectarea lichidului aspirat : vas de bază
nu mai mic de 2,5 l - min. 1 buc ; vas de
siguranță nu mai mic de 0,5 l- min. 1 buc ;
• Dotat cu scaun pentru medic cu rotile si
ajustare de înălţime *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

17 Fotoliu ORL - cod 1222
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17.1 33100000-1 Fotoliu ORL - cod 1222 Bucată 1.00 Fotoliu ORL COD 1222 • Fotoliu ORL
mecanic: • Miscarile sus si jos complet
motorizate; • Greutatea maxima a
pacientului min.150 kg. • Dotat cu
suporturi pentru cot, cap si piciore.
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

18 Monitor pentru vizualizare - cod 1223
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18.1 33100000-1 Monitor pentru vizualizare - cod 1223 Bucată 1.00 Monitor pentru vizualizare COD 1223 •
Diagonala min 32 inch; • Compatibil cu
iesirile de la procesorul video • Dotat cu
support pentru instalarea acestuia pe
perete, cu posibilitatea înclinării şi
întoarcerii TV. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

19 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) - cod 1224
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19.1 33100000-1 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) - cod 1224

Bucată 1.00 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) COD 1224
Parametrul Specificația Descriere
dispozitiv destinat pentru tăierea și
coagularea țesuturilor biologice în
procesul actului chirurgical care utilizează
curenți electrici de frecvență înaltă
Frecvența cuprinsă înre 100 KHz şi 500
KHz Canale de ieșire Monopolar si
Bipolar Comun Comutator de mînă da
Comutator de picior tip pedală Puterea
minimă 10 W Moduri de lucru Monopolar
Tăiere Putere maximă- 100 W Coagulare
Putere maximă- 100 W Bipolar Coagulare
Putere maximă- 100 W Funcţie de
autotestare da Canal de ieșire
independentă da Indicatoare acustic și
vizual Control volum sunet da Tipuri de
curenti Pure cut da Dry cut da Cuagulare
mderata da Cuagulare focusta da
Dimensiunile LxLxÎ maxime 30x12x35
cm Alimentarea 220 V, 50 Hz Completatia
Diatermocuagolator 1 buc Electrod neutru
din cauciuc cu cablu 1 buc Bisturiu cu 2
butoane 1 buc Pedala pentru activarea
regimului de lucru 1 buc Pencetă
lungimea maxim 20 cm cu cablu de
conectarea 1 buc Electrod Bila lungimea
minim 12 cm cu bila de 4 mm 1 buc
Electrod cutin fin lungimea 140 mm 1 buc
Notă: Toate accesoriile si consumabile sint
autoclavabile sa fie prezent simbolul
corespunzator ca fiecare produs suporta
autoclavare. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

20 Sterilizator 40 L - cod 1226 (270310)
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20.1 33100000-1 Sterilizator 40 L - cod 1226 (270310) Bucată 1.00 Sterilizator 40 L Cod 1226 (270310)
Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat
sterilizării intrumentelor medicale cu
consctrucție interioară din oțel inox
Parametrul Specificația Ventilaţie forţată,
controlată electronic Construcție interioară
oțel inox Construcție exterioară cu
acoperire anticorozivă Regimuri de
sterilizare programabile Protecție la
supraîncălzire analogical digitală Alarme
acustică vizuală Diagnostic automat cu
afișarea codului erorii Abaterea nu mai
mare de 3 grade C Volumul 40 l, ± 5 l
Camera sterilizatorului Să mențină steril
instrumentele în interiorul camerei, să nu
fie orificii cu acces direct la exterior
Temperatura 50 - 200℃ Abaterea
temperatură nu mai mare de 3℃ Abatere
timp ≤ 1 min Timp de încălzire pînă la
180℃ ≤ 35 min Regim de sterilizare
prestabilite 180℃, 60 min 160℃, 150 min
120℃, 45 min Timpul de răcire ≤ 35 min,
pînă la 75℃ Deconectare de avariere la
temperatura 205 - 235℃ Tipul de
funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore
Rafturi ≥ 2 Alimentare 200-240V, 50 Hz
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

21 Sterilizator 80 L - cod 1227 (270320)
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21.1 33100000-1 Sterilizator 80 L - cod 1227 (270320) Bucată 2.00 Sterilizator 80 L Cod 1227 (270320)
Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat
sterilizării intrumentelor medicale cu
consctrucție interioară din oțel inox
Parametrul Specificația Ventilaţie forţată,
controlată electronic Construcție interioară
oțel inox Construcție exterioară cu
acoperire anticorozivă Regimuri de
sterilizare programabile Protecție la
supraîncălzire analogical digitală Alarme
acustică vizuală Diagnostic automat cu
afișarea codului erorii Volumul 80 l, ± 10 l
Camera sterilizatorului Să mențină steril
instrumentele în interiorul camerei, să nu
fie orificii cu acces direct la exterior
Temperatura 50 - 200℃ Abaterea
temperatură nu mai mare de 3℃ Abatere
timp ≤ 1 min Timp de încălzire pînă la
180℃ ≤ 35 min Regim de sterilizare
prestabilite 180℃, 60 min 160℃, 150 min
120℃, 45 min Timpul de răcire ≤ 35 min,
pînă la 75℃ Deconectare de avariere la
temperatura 205 - 235℃ Tipul de
funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore
Rafturi ≥ 3 Alimentare 200-240V, 50 Hz
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

22 Sistem de videoendoscopie pentru
examinarea pacientului și intervenții
chirurgicale în
OTORINOLARINGOLOGIE - cod 1016
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22.1 33100000-1 Sistem de videoendoscopie pentru
examinarea pacientului și intervenții
chirurgicale în
OTORINOLARINGOLOGIE - cod 1016

Bucată 1.00 Sistem de videoendoscopie pentru
examinarea pacientului și intervenții
chirurgicale în
OTORINOLARINGOLOGIE COD 1016
1. Endoscop rigid Lungimea
endoscopului: 185 mm Diametrul: 4mm
Unghiul vederii 0 grade (sau 30 grade) Să
fie compatibil cu sistemele de fibraoptica
de tip Storz/Olympus Endoscope
autoclavabile cu lentile din safir (cu înaltă
rezistență la zgîrieturi) 2. Sursa de lumina
De tip LED (lumina rece) 1-2 ieșiri
independente Perioda minimală a vieții a
lămpii LED: 60 000 ore Fibra optica de
lungimea 1800 mm 3. HD camera pentru
endoscop rigid Rezoluția HD (1080i) 2
ieșiri: S-video și composite video
Reglarea manuala sau automatică a
balanței culoarei albe *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

23 Cintar electronic neotatal, portabil - cod
1017
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23.1 33100000-1 Cintar electronic neotatal, portabil - cod
1017

Bucată 30.00 Cintar electronic neotatal, portabil COD
1017 Descrierea: Cintar electronic,
destinat pentru determinarea greutatii
bebelusilor, de catre asistenta medicului
de familie la domiciliu pacientului. Tip
cintar Portabil, utilizat la domiciliul
pacientului Greutatea maxima 10 kg
Precizie +/- 50 gr Curea pentru fixarea
copilului da, pentru cintarirea copilului
Alimentare Baterii Autocalibrare da
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

24 Peak-flow metru - cod 1018
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24.1 33100000-1 Peak-flow metru - cod 1018 Bucată 5.00 Peak-flow metru Cod 1018 Parametrul
Specificația Descriere Peak flowmetru
mecanic pt monitorizarea astmului. Este
un dispozitiv medical simplu, portabil ce
masoara debitul de aer ce iese din plamini
la un expir rapid si fortat (debit expirator
de varf - PEF) Tip pacient pediatric, adul
Domeniul de masurare: 50-720 L/min
Markeri colorati ce permit pacientului
monitorizarea schimbarilor da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

25 Fotoliu stomatologic - cod 1019
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25.1 33100000-1 Fotoliu stomatologic - cod 1019 Bucată 2.00 Fotoliu stomatologic COD 1019 Descriere
"Reprezinta echipamentul stomatologic
esential pentru igiena dentara si tratament
stomatologic" "Fotoliu stomatologic"
Unghi de înclinare de la 100° pînă la 180°
Tetieră reglabilă Urcare / coborîre ≥ 30 cm
"Greutate maximă de încărcare" ≥ 150 kg
Comandă "pedală, butoane de control pe
partea din spate a scaunului pacientului"
Suprafața "rezistentă la prelucrarea
chimică" Accesorii "cotiere, cotiera
dreaptă rotativă" Revenirea automată la
poziția inițială da Control multifuncțional
de la picior mobil Tensiune 220V, 50Hz
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

26 Holter ECG - cod 1020
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26.1 33100000-1 Holter ECG - cod 1020 Bucată 1.00 Holter ECG Cod 1020 Descriere
Dispozitivul înregistrează ECG in 12
derivații simultan, nictimeral monitorizind
parametrii in timpul repaosului si la efort.
Parametrul Specificația Tip pacient
pediatric Numărul de canale de procesare
12 Configurația Portabil da Derivațiile Tip
înregistrare automat Gama de frecvență
De diagnostic 0.05-150 Hz Impendanța de
intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a
modului comun la 50 Hz > 100 dB
Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM
Acuratețea ± 1 BPM Regim presetat infant
da child da pediatric da Display LCD,
LED da Indicator deconectare electrod
acustic și vizual da Stocare date min.72 h
Posibilitatea transmiterii datelor ECG la
PC sau notebook USB / SD-Card / Wi-Fi /
BT Baterie reîncărcabilă da Timp operare
autonomă ≥ 72 h Indicatori vizuali contact
slab sau lipsă de contact status sistem
deconectare alimentare baterie descărcată
Termen de garanție min.24 luni Manual de
utilizare în limba de stat Manual de
service engleză,rusă sau română Instalare
dispozitiv Instalare de către participantul
câștigător și instruire personal în termen
de 10 zile de la data instalării și la
solicitare. Accesorii Cablu ECG 5
electrozi 2 unități Cablu ECG 10 electrozi
1 unități Set de electrozi de unica folosinta
adult 200 buc. Set de electrozi de unica
folosinta pediatric 500 buc. Softul necesar
pentru analiza Holter ECG pe PC da Sursa
de alimentare pentru reîncărcarea bateriei
da *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
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27 Holter Tensiune Arterială - cod 1021
27.1 33100000-1 Holter Tensiune Arterială - cod 1021 Bucată 1.00 Holter Tensiune Arterială Cod 1021

Descriere Dispozitivul destinat
monitorizarii ambulatorie a tensiunii
arteriale timp de min.24 ore. Parametrul
Specificația Tip pacient adult, pediatric
Tip aplicare neinvaziv Configurația
Portabil da Metoda de măsurare
oscilometrica Masoara valorile sistolice si
diastolice, calculeaza media rezultatelor
Limite de măsurare Hgmm adult min. 10-
270 puls adult min. 30-220 Hgmm copii
min. 10-200 puls copii min. 30-220
Hgmm nou născuți min.10-135 puls nou
născuți min. 30-220 Precizie puls +/- 2%
Precizie BPM +/- 3% Alarme da valori
presetate acustic și vizuală baterie
epuizată Memorie min 250 rezultate
Display color lcd, led sau tft Posibilitatea
transmiterii datelor ECG la PC sau
notebook USB / SD-Card / Wi-Fi / BT
Alimentare baterie reîncărcabilă da Timp
operare autonomă ≥ 24 h Sursa de
alimentare pentru reîncărcarea bateriei da
Termen de garanție min.24 luni Manual de
utilizare în limba de stat Manual de
service engleză,rusă sau română Instalare
dispozitiv Instalare de către participantul
câștigător și instruire personal în termen
de 10 zile de la data instalării și la
solicitare. Accesorii Set manșete infant,
child, pediatric, small adult, adult *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

28 Baie Ultrasonora stomatologica - cod
1022
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28.1 33100000-1 Baie Ultrasonora stomatologica - cod 1022 Bucată 6.00 Denumirea Baie Ultrasonora
stomatologica COD 1022 Volumul MAX
1700 ml MIN 550 ml Dimensiunile
Aproximativ 18 x 15 x 8 cm Marimea
maxima a instrumentelor 21 cm Puterea ≥
150W Timer de la 1 la 30 de minute
Frecventa ultrasunetului aproximativ 35
kHhz Materialul baii Otel inoxidabil 304
Materialul corpului baii ABS masa platica
Tensiunea de alimentare 220V, 50Hz
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

29 Lampă de fotopolimerizare cu led de
înaltă performanţă, wireless - cod 1023
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29.1 33100000-1 Lampă de fotopolimerizare cu led de înaltă
performanţă, wireless - cod 1023

Bucată 4.00 Descrierea Lampă de fotopolimerizare cu
led de înaltă performanţă, wireless. COD
1023 Dimensiuni Aproximativ 18 x 70
mm Capacitate Acumulator ≥ 2000 mAh
Acumulator reincarcabil da Tip
Acumulator Li-Ion sau analogic
Intensitate Luminoasă 1000 mW/cm2
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

30 Set compus din Oftalmoscop direct şi
Retinoscop cu spot focolizat - cod 1024
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30.1 33100000-1 Set compus din Oftalmoscop direct şi
Retinoscop cu spot focolizat - cod 1024

Bucată 1.00 Set compus din Oftalmoscop direct şi
Retinoscop cu spot focolizat Cod 1024
Descriere Oftalmoscop - dispozitiv pentru
examinarea fundului de ochi Parametru
Specificație Tip Portabil Diapazon
focusare -35 +40 D рaşii de Dioptrioi +D:
1-10,12,15,20,40 -D: 1-101,15,20,25,30
Sistem iluminare xenon XL3,5V 6
aperturi spot mare da spot mic da spot
mediu da jumatate de spot da stea de
fixsaţie opţional fanta da filtri Fără spectru
roşu opţional albastru opţional de polizare
opţional Alimentare Baterie reîncărcabilă
3,5 V da Măner Reincarcabil 230V,metalic
da Descriere Retinoscop pentru a
determina cu exactitate eroarea de
refracție, diagnosticarea miopie,
hipermetropie si astigmatism Parametru
Specificație Sistem iluminare Lampa cu
xenon XL 3,5V Spot focolizat becuri de
rezervă 2 xenon XL 3,5V *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

31 Spirograf - cod 1025
31.1 33100000-1 Spirograf - cod 1025 Bucată 1.00 Spirograf Cod 1025 Descriere Spirometru

de diagnosticare utilizat pentru a măsura
debitul de aer şi a volumelor rezultate din
manevrele de spirometrie de bază.
Parametrul Specificația Tip Spirometru
portabil Gama de volum- 0-5 l Gama de
flux 0-10 l/s Memorarea automată a celor
mai bune 3 rezultate de spirometrie da
Parametri măsurați min 4 parametri de
respirație liniștită (expirație) min 19
parametri de expirație forțată min 26
parametrii bucla „flux-volum”, min 7
parametri ai volumului minut de respirație
min 3 parametri de ventilație maximă a
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plămânilor . Testul post-medical Raport
PEF EVC IVC Ti Te IC IRV ERV TV
Printer incorporat Memorie nu mai puțin
de 300 teste grafice memorate Transfer
date la PC teste pacient verificare aparat
up-gradare software Dispozitivul de
măsură bidirecțional Diapazonul de volum
≥ 0- 5 l Diapazonul de flux ≥ 0- 10 l/s
Eroarea la volum ≤3% Eroarea la flux
≤3% Afișaj ecran TFT color, diagonală ≥
10cm, rezoluție de ≥ 640x 480 pixeli
Control taste alfanumerice Interfața PC da
• Alimentare Cu sursă internă de
alimentare, acumulatoare reîncărcabile
Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz Accesorii
Să fie inclus toate consumabilele necesare
pentru 200 investigații filtre antibacteriale
sau turbine de unică utilizare Seringă de
calibrare da, ≤3 Litrii Clește pentru nas tip
adult 1 buc. Clește pentru nas tip pediatric
1 buc. • Hârtie termică cu lățimea de ≤ 110
mm, tipul de hârtie: rulou sau z-fold 20
buc. • Manualul de operare și în limba
rusă *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

32 Frigider pentru reactivi 1000 litri -cod
1026
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32.1 33100000-1 Frigider pentru reactivi 1000 litri -cod 1026 Bucată 1.00 Frigider pentru reactivi 1000 litri Cod
1026 Descriere Frigidere proiectate pentru
a stoca produse de laborator, culturi și
probe la temperaturi de obicei între 2 și 8
grade Celsius. Aceste frigidere constau în
mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior
rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de
obicei), minimizarea riscului de alterare,
contaminare și / sau coroziune a
conținutului. Parametrul Specificația
Configuraţie mobil Capacitatea 1000 l ±50
l Număr de rafturi ≥ 10 Uşa Număr ≥ 1
Descriere transparenta Mecanism blocare
cu cheie Roţi da Frîne da Lumină interior
da Construcţie interioară rezistent la
soluții de curățare / prelucrare Construcţie
exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj
temperatură digital Alarme acustică
vizuală Răcire ventilată Temperatura
reglabilă 2 ... +8 °C Alimentare 220 V, 50
Hz Refrigerent R 600a Zgomot < 50 dB
Dispozitiv integrat de monitorizare
continuă a temperaturii da Certificat CE
da *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

33 Frigider pentru reactivi 600 Litri -cod
1027
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33.1 33100000-1 Frigider pentru reactivi 600 Litri -cod 1027 Bucată 1.00 Frigider pentru reactivi 600 Litri Cod
1027 Descriere Frigidere proiectate pentru
a stoca produse de laborator, culturi și
probe la temperaturi de obicei între 2 și 8
grade Celsius. Aceste frigidere constau în
mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior
rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de
obicei), minimizarea riscului de alterare,
contaminare și / sau coroziune a
conținutului. Parametrul Specificația
Configuraţie mobil Capacitatea 600 l ±20
l Număr de rafturi ≥ 10 Uşa Număr ≥ 1
Descriere transparenta Mecanism blocare
cu cheie Roţi da Frîne da Lumină interior
da Construcţie interioară rezistent la
soluții de curățare / prelucrare Construcţie
exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj
temperatură digital Alarme acustică
vizuală Răcire ventilată Temperatura
reglabilă 2 ... +8 °C Alimentare 220 V, 50
Hz Refrigerent R 600a Zgomot < 50 dB
Dispozitiv integrat de monitorizare
continuă a temperaturii da Certificat CE
da *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

34 Sistem radiologic digital, pentru
traumatologie - cod 1028

34.1 33100000-1 Sistem radiologic digital, pentru
traumatologie - cod 1028

Bucată 1.00 Sistem radiologic digital, pentru
traumatologie – 1 buc. COD 1028
Parametrii tehnici solicitați: 1. Generator
având următoarele caracteristici: generator
de înalta frecvență: min. 200 kHz putere
maxima: min. 90 kW(+/- 10 kW)
Domeniu tensiune (kV) : min. 40-160 kV
(+/- 10 kV), reglabil în trepte a cîte 1 kV
Domeniu curent (mA) : min. 10- 1100
mA(+/- 100 mA) Selectare automată a
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vitezei de rotire a anodei în concordanță
cu randamentul oferit , procedeu ce va
mări timpul de viață a anodei. Viteza
maximală de pornire a anodei min. 9500
rot/ min(+/- 500) Control automat de
expoziție Posibilitate de lucru autonom
fără sincronizare cu detectorul 2. Tub Rx
având următoarele caracteristici: Anod
rotativ cu doua focare Dimensiune focar
mic : max. 0,6 mm Dimensiune focar
mare : max. 1,2 mm Capacitate de stocare
termica anod : min. 850 kHU Disiparea
termică termica anod : min. 1500 kHU
DAP metru , doza măsurată va fi
înregistrată automat în raport și va avea
posibilitate de transmitere prin intermediul
DICOM Colimator automat motorizat și
posibilitate de comandare manuală
Conectare automată lumină la detectare
pacient sau startul unei noi investigații 3.
Detector digital plat având următoarele
caracteristici: construcţie dintr-o singura
piesa din siliciu amorf suprafaţa activa a
detectorului: min. 43 cm x 43 cm ± 2 cm
dimensiune pixel: max. 145 -150 microni
matrice detector : min. 3000 x 3000 pixel
±200 pixel rezoluţie achiziţie : min. 15 bit
Nu necisită sistem de răcire Prezența
minimă a 2 detectoare unul sub masa
motorizată și unul în standul vertical 4.
Masa radiografica având următoarele
caracteristici: Mișcare motorizată masa cu
blat flotant in 4 direcţii dimensiune blat
masa : min. 220 x 80 cm (+/- 5 cm)
deplasare longitudinala blat masa : min.
100 cm(± 50) deplasare laterala blat masa
: min. 23 cm înaltime masa maximală :
≤90 cm, reglabilă înaltime masa minimală
: ≤58 cm, reglabilă deplasare detector : ≥
40 cm greutate maxima admisa pentru
pacient : min. 150 kg frâne
electromagnetice echivalent Aluminiu de
absorbţie Rx a Matului mesei: max. 0.85
mm Al Toate mișcările vor fi activate de la
control intenționat, iar în stare de repaus
vor fi dezactivate Posibilitate de urmărire
automată a tubului Posibilitate de focusare
automată în timpul mișcării a mesei și
menținerea aceeași distanței focale 5.
Coloana suport pentru tub Rx având
următoarele caracteristici: coloana port-
tub montat pe podea, contrabalansat cursa
longitudinala : min. 1950 - 2100 mm cursa
verticala : min. 1500 mm distanta cea mai
mica focar-podea : max. 418 mm; distanta
cea mai mare focar-podea : min. 2000
mm; rotaţie coloana dreapta, stânga : min.
+90/-90 grade; posibilitate inclinare tub;
rotaţie tub in jurul axei orizontale: min.
+135/- 135 grade; Toate mișcările vor fi
activate de la control intenționat, iar în
stare de repaus vor fi dezactivate; Funcție
de urmărie Tub-detector automată care va
funcționa și pentru proiecțiile oblice; 6.
Stand vertical având următoarele
caracteristici: cursa verticala : min. 1800
mm; contrabalansat; Funcție de urmărie
Tub-detector automată care va funcționa și
în cazurile de investigații pediatrice și în
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proiecții oblice; Toate mișcările vor fi
activate de la control intenționat, iar în
stare de repaus vor fi dezactivate; Trebuie
să fie echipat cu sistem de prevenire
anticoliziune; 7. Consola de achiziţie
Consola de operare integrata (aceeaşi
consola de comanda pentru toate
componentele echipamentului inclusiv
detector). Acelaşi monitor este utilizat
pentru setarea parametrilor expunerii si
pentru afişarea imaginii. Dimensiune
monitor de tip LCD: min. 19", Contrast : ≥
600:1, Luminozitate: ≥ 700 cd/m^2;
RAM; min. 4 GB; Tip conectare la rețea
de informații: Gigabit; Posprocesare în
Timp Real; Existența preseturilor tipice
pentru toate zonele corpului; Capacitate de
stocare imagini: min. 25000 imagini;
Interval de timp pentru afişare preview
imagine : max. 5 sec; Afişare min.
Următoarele funcţii imagine : contrast si
strălucire, inversie imagine, zoom si roam,
rotaţie imagine, mişcare sus-jos, dreapta-
stanga, adnotori la scara min 1:1. Pachet
complet DICOM; Stocare imagine cu
rezoluţie achiziţie : min. 15 bit a scarei
gri; Posibilitate de importare prin
intermediul DICOM imagini de la alte
sisteme pentru comparația ulterioară;
Posibilitate Service software de la
distanță; Prezența protocolului de transfer
a datelor la distanță de tip RIS 8. Staţie
arhivare si procesare imagine - 1 buc
Pachet soft pentru utilizatori – minim 5
chei RAM; min. 4 GB; HDD: ≥1 TB;
CPU: ≥5 nuclee; Rețeaua de transmitere a
datelor: ≥ 1 GB/s; Cartela video:
posibilitate de procesoare ≥ 24 bit culoare
sau 8 biti alb negru , cu memoria operativa
≥ 1 GB; Monitor de diagnostic medical de
înaltă rezoluție: ≥ 1280x1024 - 1 buc.
Pachet de transfer a datelor DICOM;
Limba de adminsitrare: romînă sau rusă;
Prelucrare imagine: Afişare imagine;
Rotire imagine; Afişare multipla a
imaginilor pe ecran; Inversie imagine;
Adnotare imagine; Măsurare distanta si
unghi. Export imagine: CD/DVD/USB;
Posibilitate de transmitere prin poșta
electronică a imaginilor în format DICIM
sau JPEG automat; Posibilitate de
exportare a fișierului video cu măsurările
efectuate ulterior; Printare DICOM;
Scriere CD/DVD in format DICOM; 9.
Panou electric pentru alimentarea
echipamentului 10. Complect de protecție
radiologic (guleraș, șorț, fustă, mănuși) –
1 buc. 11. Să efectueze suportul
informaţional a reprezentanţilor
Beneficiarului: În mod urgent: să răspundă
la telefon la întrebările privind
exploatarea, deservirea tehnică, controlul
şi orice altă deservire a Complexului 12.
Termenul de garanție – 24 luni cu
deservirea tehnică și mentenanța periodică
și corectivă gratuită oferită de către
operatorul economic în conformitate cu
manualul tehnic a sistemului solicitat. 13. .
Termenul de prezentare a proiectului de
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amenajare și instalare a dispozitivului în
cabinetul radiologic conform
caracteristicelor tehnice a sistenului – 20
zile din data aprobării contractului de
achiziție la CAPCS. 14. Termenul de
livrare – 90 zile din data aprobării
contractului la CAPCS. 15. Instalarea,
montarea şi reglarea utilajului şi instruire
gratuită a personalului Instituţiei, care va
deservi şi exploata aparatajul (2-6
persoane) 16. La livrare utilajul trebuie să
fie însoţit de paşaportul tehnic original cu
ştampila producătorului și manual de
utilizare în limba de stat sau rusă 17.
Certificat de calitate CE și Certificat ISO
9001 și ISO 13485 a producătorului. 18.
Certificat de instruire a specialistului
companiei privind reparația și mentenanța
dispozitivului radiologic. 19. Autorizatie
pentru dispozitivul oferit eliberata
agentului economic de catre ANRANR al
RM. *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

35 Ultrasonograf Muscoscheletal – cod 1029
35.1 33100000-1 Ultrasonograf Muscoscheletal – cod 1029 Bucată 1.00 Ultrasonograf Muscoscheletal – 1 buc Cod

1029 APLICAŢII CLINICE
Muscoscheletal, Vascular,Terminații
nervoase PROBE PORTURI ≥3 PROBE
TIP, MHz Single cristal linear, 7.0 – 17
MHz Convexă 2.0 – 6.0 MHz
Multifrequency ≥7 pentru toate sondele
NIVELE DE GRI ≥ 256 GAMA
DINAMICĂ ≥ 260 dB
PREPROCESARE, Canale digitale ≥ 300
000 Prelucrarea datelor paralelă Da Banda
de frecvență generală a sistemului ≥23
MHz Adâncimea scanării ≥ 35 cm
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POSTPROCESARE: mape gri, linia de
bază, inversare spectru, mape colore
IMAGINE MODURI M-Mode da 2D da
THI da PHI Da Mod Trapezoidal da Mod
de compunere spațială ≥ 5 unghiuri Da
Mod Panoramic Da Mod de corectare
automată a vitezei de ultrasunet în
dependenţă de ţesutul scanat Da Mod de
eliminarea virtuală a artifactelor și
amplificarea dinamică hotarelor dintre
țesuturi Da DOPPLER Tip PW, CDI, TDI,
Power Afişare frecvenţă da Afişare viteză
da Power Doppler da Power Dopler
direcțional da Duplex da Triplex da
FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale
da Diapazon dinamic selectabil da
Focalizare de transmisie ajustabilă da
Focalizare de recepţie dinamică da Auto
ajustare Mod Dopler/ mod 2D prin
apăsarea unui singur buton da
PAN/ZOOM imagine în timp real da
imagine îngheţată da STOCARE
IMAGINI Capacitate ≥ 1TB USB da Cine
≥ 1000s da DICOM 3.0 da MONITOR
integrat de control ≥ 7'' PACHETE DE
ANALIZĂ MSK da Vascular da
Panormaic View da Auto IMT da Altele
Să se indice MONITOR ≥ 21", min
1920x1080 DIVIZARE MONITOR da
Printer incorporat da *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

36 Pat pentru examinare adulti - cod 1145
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36.1 33100000-1 Pat pentru examinare adulti - cod 1145 Bucată 173.00 Pat pentru examinare adulti - cod 1145
Descriere Canapea pentru examinarea
pacienților in IMSP Parametru
Specificaţie Sectiuni 2 Material carcasă
"cadru din oţel sau metal vopsit /
galvanizat" Saltea da "suprafata rezistenta
la solutii de prelucrare si dezinfectare"
Dimensiune, cm ≥ 190x60x50 Greutate
pacient maxim, kg ≥ 150 Tetiera reglabilă
≥ 0° - 35° *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

37 Brancarda sanitara - cod 1030
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37.1 33100000-1 Brancarda sanitara - cod 1030 Bucată 7.00 Brancarda sanitara Cod 1030 Descriere
Brancarda destinata pentru transportarea
pacientilor Parametru Specificație Tip
reglabila pe inaltime Control manual
Caracteristici Bare laterale da Roți
Diametru ≥15 cm Frine ≥ 2 Material Oțel
inox Acoperire Oțel inox Sarcina maximă
≥ 180 kg Dimensiuni ≥ 210 x 75 cm
Saltea da *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

38 Ultrasonograf general performanta
inalta - cod 1031

38.1 33100000-1 Ultrasonograf general performanta inalta -
cod 1031

Bucată 1.00 Ultrasonograf general performanta inalta
COD 1031 CARACTERISITICI A)
UNITATEA ECOGRAFICA CU
URMATOARELE CARACTERISTICI
MINIME: Ecograf staţionar de înaltă
performanţă dedicat examinărilor de
sănătate a femeilor atât 2D, 3D cât şi 4D
Echipament conceput atât pentru
examinări obstetrice - ginecologice,
abdominale, vasculare, pediatrice,
cardiologice, cord fetal, musculoscheletale
si parti moi CARACTERISTICI
CONSTRUCTIVE, STRUCTURALE SI
DIMENSIONALE Deplasarea consolei în
plan vertical realizabilă prin acţionare
electromecanică Consolă prevazută cu
sistem de asigurare al cablurilor Consola
cu porturi integrate pentru instalarea
perifericelor situate in partea frontala a
echipamentului – 2 periferice
DESCRIEREA CONSOLEI Monitor de
inalta rezolutie cu tehnologie de tip LCD
LED cu interfaţă DVI Diagonala
monitorului este de ≥ 23" Rezoluţia
monitorului: ≥1920 x 1080 pixeli Braţ
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articulat al monitorului cu posibilitate de
înclinare a acestuia Ecograf cu 4 porturi
active pentru traductori şi un port pentru
traductorul tip non-imagine INTERFATA
CU UTILIZATORUL Ecran de comanda
tactil LCD color cu diagonala de ≥ 12 inch
Interfaţa software cu posibilitatea de a fi
editabilă pentru crearea unor profiluri
individuale de utilizator Ecograf prevăzut
cu tastatură alfanumerică şi cu taste
iluminate Ecograful cu taste de control
configurabile pentru activarea funcţiilor a
cel puţin 6 dispozitive periferice externe
(imprimante, comunicare DICOM,
memorie de lungă durată, etc.) Soft ce
permite comunicare DICOM MODURI
DE OPERARE (Fundamentale si derivate
din cele fundamentale) Moduri de
funcţionare fundamentale: - mod de tip M
- mod de tip 2D - mod Doppler (Color,
Power, Spectral) Moduri de funcţionare
derivate şi/sau combinate din cele
fundamentale: - Posibilitate de upgradare
cu mod M Anatomic - mod Doppler
Spectral Pulsat - Posibilitate de upgradare
cu mod Doppler Continuu - mod Doppler
Power de înaltă definiţie - Mod Doppler
Tisular Dispune de posibilitate de
upgradare cu mod 3D în timp real (4D)
Are capacitatea de a funcţiona cu 3
moduri de lucru active în acelaşi timp
(triplex) TIPURI DE TRADUCTORI
COMPATIBILI CU ECOGRAFUL
Sondele disponibile prezintă în
componenţă materiale piezoelectrice
împreună cu tehnologie de amplificare
acustică Echipamentul permite conectare
şi lucru cu traductori tip matriceal
volumetric electronic. Adâncimea minimă
de scanare echipamentului < 0.5 cm
Adâncimea maximă de scanare a
echipamentului > 41 cm Compatibilitate
cu următoarele tipuri de traductori:
Traductori de tip convex, micro-convex si
micro-convex endocavitar 2D ce acopera
in intregime domeniul 2 - 9 MHz
Traductori de tip micro-convex
endocavitar 4D ce acopera in intregime
domeniul 4 - 13 MHz Traductori de tip
convex volumetric ce acopera in intregime
domeniul 2 - 8 MHz Traductori de tip
convex volumetric realizati in tehnologie
matriceala ce acopera in intregime
domeniul 1 - 7 MHz Traductori de tip
convex volumetric electronic realizati in
tehnologie matriceala ce acopera in
intregime domeniul 2 - 7 MHz Traductori
de tip liniar ce acopera in intregime
domeniul 3 - 13 MHz Traductori de tip
liniar volumetric ce acopera in intregime
domeniul 6 - 18 MHz Traductori de tip
sectorial arie fazata ce acopera in
intregime domeniul 1.5 - 9 MHz
PROCESAREA IMAGINII Formator de
unde digital Peste 740.000.000 de canale
efective digitale de procesare Gama
dinamică: aproximativ ≥260 dB
Posibilitate de focalizare selectiva
disponibila in transmisie reglabila intre 1
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si 10 zone Peste 16 milioane de culori
Optimizare automată a imaginii la nivel de
pixel, pentru reducerea interacţiunii
operatorului cu echipamentul În vederea
îmbunătăţirii calităţii imaginii,
echipamentul dispune de o tehnică de
procesare a imaginii prin analiza
comparativă a tuturor pixelilor ce
formează imaginile efective, în relaţie cu
pixelii din imediata vecinătate Echipament
ce permite în timp real compunerea
spaţială a mai multor imagini obţinute din
unghiuri diferite ale aceleiaşi zone scanate
într-o singură imagine Funcția lărgirii
câmpului vizual la funcţionarea cu
traductori liniari în scopul afişării pe ecran
a unor zone suplimentare de ţesut –
imagine trapezoidală Echipament care
permite formarea imaginii 2D prin emisia
succesivă cu două frecvenţe diferite (înaltă
şi joasă) şi combinarea într-o singură
imagine a ecourilor rezultate Tehnologie
ce permite diferentierea tesuturilor si
definirea mai buna a marginilor
structurilor prin cresterea rezolutiei
laterale si axiale BAZĂ DE DATE DE
PACIENŢI Echipamentul înglobează o
bază de date pacienți capabilă să stocheze
datele demografice ale acestora, imagini
statice și în mișcare, rapoarte Formatul de
stocare a imaginilor asociate pacienților
este unul brut și permite la accesarea
ulterioară a pacienților modificarea: -
amplificării in modul 2D - corectiei de
unghi pentru imaginile Doppler Spectral -
pozitiei liniei de baza pentru imaginilor
Doppler Spectral Informatiile stocate in
baza de date prezinta posibilitatea de fi
exportate cel putin in urmatoarele formate:
- format tip DICOM - tip BMP, tip TIFF
si/sau tip JPEG - tip AVI Permite exportul
informatiilor prin urmatoarele dispozitive:
USB CD-R DVD-R E-mail Dispune de
posibilitate de upgradare cu modul ce
permite inregistrare video digitala (DVR)
TEHNOLOGII SI PROGRAME DE
EXAMINARE SPECIALE Dispune de
posibilitate de upgradare pe viitor cu mod
de analiza ce ofera evaluarea proprietatilor
elasticitatii tesuturilor prin aplicarea unei
presiuni mecanice de catre utilizator
Dispune de posibilitate de upgradare pe
viitor cu mod de analiza a elastografiei
atat pe sondele liniare cat si pe sondele
endocavitare 2D si 4D Dispune de
posibilitate de upgradare pe viitor cu
modul de analiza a elasticitatii tesuturilor,
echipamentul permite urmatoarele: -
evaluarea colului uterin in timpul sarcinii -
o vizualizare mai buna a fibromului uterin
- investigarea tumorilor maligne cervicale
Modul de lucru pentru elastografie
prezinta urmatoarele caracteristici: -
imagine singulara - imaginile se pot
vizualiza in mod dual - vizualizarea a 4
imagini simultan Posibilitate de upgrade
cu modul de evaluare a elasticitatii
tesuturilor prin analiza cantitativa
Echipamentul dispune de posibilitate de



11.07.2019 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 53/301

upgradare pe viitor cu modul pentru
ecografie de contrast hibrid ce ii ofera
utilizatorului capacitatea de a detecta si
caracteriza mai usor leziunile tesutului
Soft pentru evaluare 3D a trompelor
uterine cu ajutorul substantei de contrast
pentru inlocuirea
histerosalpingosonografiei clasice Mod de
lucru ce pune in evidenta fluxurile
sangvine fara utilizarea tehnologiei
Doppler in modul B. Tehnica digitala
prezinta urmatoarele caracteristici: -
evidentiaza cu intensitati diferite vasele de
sange pentru o mai buna vizualizare si o
rezolutie spatiala superioara - poate afisa
imagine in mod dual sau mod unic - se pot
vizualiza 4 imagini simultan Din punct de
vedere al afisajului, acest mod de lucru
furnizeaza in timp real o expunere ce
seamana cu o angiograma Tehnologie ce
permite vizualizarea rapida a celor mai
mici vase sangvine intr-un afisaj 3D
Dispune de posibilitate de upgradare pe
viitor cu modul de calcul semiautomat si
asistat al volumelor din zone de interes ce
prezinta forma excentrica sau a unor
structuri anatomice bazate pe achizitie de
3D. Acest mod de lucru va prezenta
urmatoarele caracteristici: - utilizatorului i
se ofera posibilitatea de a regla
masuratorile - acest mod de calcul poate fi
utilizat atat in oncologie cat si in
perinatologie - poate fi utilizat cu Power
Doppler in vederea obtinerii de
histograme de volum Acest mod de lucru
permite calcularea urmatoarelor volume: -
calcularea semiautomata a volumului
dilatarii ventriculare laterale - calcularea
semiautomata a volumelor la nivelul
plamanilor - calcularea semiautomata a
volumului vezicii urinare Modul de
asistare a ecografiei in vederea
imbunatatirii fluxului de lucru permitand
crearea de protocoale standardizate
Dispune de posibilitate de upgradare pe
viitor cu tehnologie de achizitie in volum
ce ii permite utilizatorului sa obtina si sa
vizualizeze cu claritate zona anatomica de
interes, indiferent de planul de afisare al
imaginii, oferind utilizatorului
posibilitatea de a vizualiza planuri non-
ortogonale prin plasarea unei linii, unei
curbe, unei urme, sau a unei polilinie pe
volum Dispune de posibilitate de
upgradare pe viitor cu tehnologie de
achizitie in volum ce ofera un contrast de
calitate superioara prin diferentierea
excelenta a tesuturilor moi Dispune de
posibilitate de upgradare pe viitor cu
tehnologie de vizualizare simultana si in
timp real a doua planuri de scanare. Astfel
permite utilizatorului sa directioneze
planul ortogonal in vederea vizualizarii
structurilor ce nu pot fi observate in planul
perpendicular Dispune de posibilitate de
upgradare pe viitor cu tehnologie de
achizitie a volumelor cordului fetal,
inclusiv ale volumelor obtinute impreuna
cu modul Doppler Color Achizitia
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cordului fetal se face in maxim 4 secunde
cu obtinerea a peste 39 de subvolume ale
unui singur ciclu cardiac fetal
Echipamentul dispune de posibilitatea de
upgradare pe viitor cu modul de obtinere a
imaginilor tridimensionale ale cordului
fetal in modul standard, fara artefacte de
miscare, cu ajutorul unui program
specializat (STIC = spatio temporal image
correlation) de bază Aceasta tehnica de
achizitie va permite capturarea datelor
anatomice intr-un afisaj multiplanar atat a
structurilor dorite cat si a structurilor
patologice si fiziologice ale inimii aflate
in miscare de bază Echipamentul prezita
tehnologie ce permite masurarea
structurilor dorite in timpul captarii unui
ciclu cardiac fetal complet de bază Modul
STIC functioneaza impreuna cu
urmatoarele moduri de operare: - STIC de
bază - STIC + power Doppler de bază -
STIC + Doppler color de bază - STIC +
power Doppler directional de bază - STIC
+ modul non Doppler de vizualizare a
fluxurilor de bază Dispune de posibilitate
de upgradare pe viitor cu tehnologie
automata ce ajuta la standardizarea
orientarii imaginii cordului fetal prin
furnizarea de examinari obtinute dintr-un
singur volum de achizitie Aceasta
tehnologie va genera automat diferite
sectiuni la nivelul inimii fetale pentru a
face diagnosticul mai ușor si anume: -
sectiune la nivelul tractului de ejectie
drept -sectiune la nivelul tractului de
ejectie stang -sectiune la nivelul
abdomenului pentru vizualizarea
stomacului si aortei abdominale -sectiune
la nivelul arcului aortic -sectiune la
nivelul ductului arterial Dispune de
posibilitate de upgradare pe viitor cu soft
ce detecteaza si calculeaza structurile cu
ecogenitate scazuta. De asemenea, permite
atat analiza formei si volumului structurii
respective prin modificarea pozitiei sursei
de lumina cat si masurarea diametrului
structurilor manual/ semi-automat/
automat Echipamentul dispune de
posibilitate de upgradare pe viitor cu
instrument 3D ce detecteaza in mod
automat si poate masura urmatoarele
structuri hipoecoice prezente in volumul
achizionat: ventriculi cerebrali, rinichi,
stomac, vezica urinara etc. Dispune de
posibilitate de upgradare cu tehnologie ce
ofera informatii despre monitorizarea,
documentarea si progresul fatului in al
doilea stadiul de travaliu. Preconizeaza
pozitia capului, directia si rotatia pentru
momentul nasterii. Echipamentul sa
dispuna de tehnologie ce permite
recunoastere automata a feței fetusului
Echipamentul permite standard masuratori
semi-automata a datelor biometrice atat a
diametrului biparietal, circumferinta
abdominala, circumferinta craniana cat si
a lungimii osului femural al fetusului
Tehnologie de calcul semi-automat al
translucentei nucale Tehnologie de calcul
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semi-automat al translucentei
intracraniene Tehnologie de vizualizare a
fluxurilor sangvine ce ofera un aspect
natural si realistic al structurilor vasculare
atat in mod directional cat si in culori
monocrome pentru afisare angiografica
Tehnologie ce permite afisarea vaselor
sangvine dintr-o suprafata sau a unei
vizualizari transparente, oferind astfel o
perspectiva mai buna asupra anatomiei
vasculare si a structurilor din jur
Tehnologie de afisare si randare a
volumelor pentru vizualizarea prin
transparenta a structurilor interne hipo-
ecogene, a fetusilor gemelari,
imbunatatirea marginilor si afisare cat mai
realistica a fetusului In vederea
imbunatatirii calitatii imaginii de volum
pe sondele endocavitare 4D si abdominale
4D, echipamentul dispune de posibilitatea
de updatare cu o tehnica de procesare a
imaginii prin analiza comparativa a tuturor
voxelilor ce formeaza volumele efective,
in relatie cu voxelii din imediata
vecinatate Tehnologie de achizitie a unei
imagini panoramice permitand medicului
utilizator efectuarea de masuratori a
structurilor anatomice ce nu pot fi
vizualizata dintr-o achizitie clasica
(unitara). Pentru un confort crescut al
pacientei in timpul scanarii, in special in
cazul examinarilor endocavitare post-
menopauza, echipamentul dispune de
tehnologie ce-i permite medicului
modificarea din comezile tastaturii, a
axei/planului de scanare pe sondele
volumetrice. Astfel sunt efectuate cat mai
putine miscari ale sondei si aduce
beneficii in minim urmatoarele situatii: •
In cazul pacientelor cu ovare dificil de
vizualizat/examinat datorita amplasarii •
In cazul pacientelor cu disconfort
transvaginal crescut • In cazul pacientelor
cu chisturi complexe sau ectopice Prin
activarea modulului 3D/4D, echipamentul
detine tehnologie pentru afisarea
volumelor achizitionate in format
tomoecografic (mai multe slice-uri
paralele) Distanta minima intre doua slice-
uri succesive: 0,5 mm CONECTIVITATE
SI TRANSFER DE DATE Ecograful
permite conectarea la reţea prin cablu cu
conector de tipul RJ45 Prezinta
posibilitate de upgradare cu interfata
wireless Conexiune HDMI Detine MPPS
(ofera posibilitatea de efectuare a
procedurii pas cu pas – masurare precisa a
distantei, ariei si volumului) Conexiune
pentru transferul datelor USB atat 2.0 cat
si 3.0 B) CONFIGURATIE DE
LIVRARE: B.1) Consola ecografică
îndeplineşte toate cerinţele de la punctul
A) B.2) Traductori: 1 bucată traductor
convex volumetric cu tehnologie
matricială pentru aplicaţii abdominale,
obstetrice, ginecologice, pediatrice şi
cardiace fetale cu următoarele
caracteristici: - banda de frecvenţe de
lucru acoperă minim intervalul: 1 - 6.8
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MHz - poate dispune de kit de biopsie 1
bucată traductor micro- convex
endocavitar pentru aplicații obstetrice și
ginecologice cu următoarele cerințe bandă
de frcevențe de lucru acoperă minim
intervalul 4-8.8MHz 1 bucata traductor
liniar matricial dedicat atat aplicatiilor
pediatrice, musculoscheletale, partilor
moi, sistemului vascular periferic cat si
aplicatiilor la nivelul sanului cu
urmatoarele caracteristici: - banda de
frecvente de lucru acopera maxim
intervalul: 4 - 15.0MHz - poate dispune de
kit de biopsie multiangular UPS backup
time 10 min, Smart cu dublu convecție și
stabilizator integrat-1buc. Hîrtie termică
10 buc. Gel USG-5 litri B.3)
PERIFERICE SI ALTE ACCESORII:
printer termic alb/negru Dispune de
posibilitate de upgradare cu printer termic
color Dispune de posibilitate de upgradare
cu pedala de control - 3 pedale C)
CONFORMANTA DE SIGURANTA
Echipamentul respecta urmatoarele
standarde de siguranta: - IEC 60601-1 -
IEC 62304 - IEC 62366 - IEC 62359 -
IEC 601157 - ISO 10993 D) GARANTIE
SI CONDITII DE SERVICE: Garantie —
24 luni Timp de răspuns la solicitare în
perioada de garanție cel mult 48 ore la
sediul beneficiarului / locația de instalare
D.1) SERVICE POSTGARANTIE: Post-
garantie: 8 ani Timp de răspuns la
solicitare în perioada de garanție cel mult
72 ore la sediul beneficiarului / locația de
instalare E) SERVICII CONEXE:
Transportul, instalarea, punerea în
funcțiune și instruirea personalului se
realizează cu personal specializat, cad în
sarcina furnizorului și nu implică costuri
suplimentare pentru beneficiar fiind
incluse în oferta financiară Instalare și
punere în funcțiune de către personal
autorizat si instruit de producator Instruire
personal medical si tehnic la sediul
beneficiarului în locația de instalare F)
TERMEN DE LIVRARE: 45 de zile de la
primirea comenzii Termenul de achitare
24 luni *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
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semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Conditii:
Termenul de achitare 24 luni

39 Holter ECG - cod 1032
39.1 33100000-1 Holter ECG - cod 1032 Bucată 1.00 Holter ECG COD 1032 Descriere

Dispozitivul înregistrează ECG în12
derivații simultan, nictimeral monitorizînd
parametrii în timpul repaosului și la efort.
Parametrul Specificația Tip pacient adult,
pediatric Numărul de canale de procesare
12 Configurația Portabil da Derivațiile Tip
înregistrare automat Gama de Frecvență
De diagnostic 0.05 – 120 Hz Impedanța de
intrare > 10 M Ohm Gama de rejecție a
modului comun la Hz > 100 dB Ritmul
cardiac Diapazon 30 – 300 BPM
Acuratețea + 1 BPM Display LCD, LED
da Dimensiunile minime 128 x 64 pixel
Vizualizarea pe display da Indicator de
deconectare electrod acustic sau vizual da
Posibilitatea transmiterii datelor ECG la
PC sau notebook USB / SD-Card / Wi-Fi /
BT Alimentarea 3 V DC Baterie
reîncărcabilă da Detectarea automată a
evenimentelor Detectarea pulsație
pacemaker Aritmii supraventriculare
Aritmii ventriculare Segment ST Ritm
maximal/mediu/minimal Artefacte
Analiza ritmului prezentare tabel, grafic
sortarea evenimentelor Opțional cu
posibilitate de ubgradare: 1. Detectarea
impendata toracica. 2. Evaluarea
semnalului respirator – spirometrie. 3.
Posibilitatea a cablului pentru holter ECG
2 sau 3, fără a fi necesar procurarea unui
holter nou. 4. Posibilitatea de transfer a
datelor prin internet. Timp operare
autonomă > 96 h Indicatori vizuali contact
slab sau lipsă de contact status sistem
deconectare alimentare baterie descărcată
Dimensiunile maxime pentru dispozitivul
de înregistrare: 110 x 90 x 30 mm.
Accesorii Cablu ECG 2 unități Set de
electrozi de unică folosință adult 500 buc.
Softul necesar pentru analiza Holter ECG
da Chei de activare software pentru PC 1
buc. Sursa de alimentare pentru
reîncărcarea bateriei da Termen de
garanție 24 luni Termen de livrare 45 de
zile de la primirea comenzii Termen de
achitare 30 zile după primirea bunului.
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
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Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

40 Osteodesitometru - cod 1033
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40.1 33100000-1 Osteodesitometru - cod 1033 Bucată 1.00 Osteodesitometru COD 1033 • Timp de
scanare: ≤ 20 sec. • Măsurarea: Indicele
BMD și indicele calității oaselor (BQI) •
Obținut din ultrasunete de bandă largă
măsurată • Atenuarea (BUA) și viteza
sunetului (SOS) • Indicele estimat: - SOS
(C.V.%) - BUA (C.V.%) - BQI (C.V.%) •
In Vivo: - 1,5 • Transductort: 25 mm – 100
mm • Interval de separare: Reglare
automată • Capacitate de stocare: ≥ 8000
pacienti • Metoda de cuplare: gel de
cuplare (apa nu este utilizată) • Afișaj:
ecran LCD TFT , ≥ 5 inch inch (65536
culori) • Interfața cu utilizatorul: - Ecran
tactil - USB pentru conectarea la mouse
sau tastatură • Imprimanta: imprimanta
termică • Tensiune de alimentare: 220V,
50Hz Termen de garantie 24 luni Termen
de livrare 45 zile de la primirea comenzii
Termen de achitzre 30 după livrarea
bunului *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

41 Sistem radiografic digital (cu bucky
vertical) - cod 1034

41.1 33100000-1 Sistem radiografic digital (cu bucky
vertical) - cod 1034

Bucată 1.00 Sistem radiografic digital (cu bucky
vertical) Cod 1034 Descriere Sistem
radiografic pentru uz general, libertate de
mişcare şi multiple configurări. Aria larga
de mişcare a mesei, cu posibilitatea de
ajustare a limitelor, bucky-ului şi a
stativului vertical permit expuneri de la
cap pînă la degetul piciorului fără să fie
necesară repoziţionarea pacientului.
Parametru Specificaţia Modul radiologic
Digital Detector unic da Tip masă Tip
fixat de podea Suport electric da Mișcarea
mesei longitudinală, cm ±42 laterală, cm
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±13 Verticală ,cm 57-87 Fața mesei
Densitatea mesei <0,75mm Al Greutatea
maximă a pacientului , kg de la 320kg
Suportul mesei Pedistal Sistem de control
electromagnetic Sistemul BUCKY a
mesei Tip motorizat Dimensiunea, cm
minimum 43x43 Controlul automat al
expunerii (AEC) 3 cîmpuri Raportul grilei
≥10:1 Deplasarea longitudinală, cm min
54 cm BUCKY vertical Dimensiunea, cm
minimum 43x43 Controlul automat al
expunerii (AEC) da Raportul grilei ≥10:1
Mărimea casetei ≥43x43 Deplasarea
bucky vertical motorizat, cm max. 180 cm
Detector Mărimea detector, cm ≥43x43
Configurare detector Fără fir da
Caracteristicele detectorului Rezoluția
matricei, pixeli min 3070x3070 Mărimea
pixelului ≤139 µm Panou de control
Selectarea automată a parametrilor da
Post-procesarea anatomică specifică da
Procesarea manuală da Procesarea
avansată da Generator de raze X
incorporat sub masă Puterea de iesire, kW
min 65kW Diapazon, mA 10-800 mA
Frecvența maximală, kHz min 100 , kHz
Diapazon kV 40-150 kV Cerințe față de
alimentarea electrică 380 V, 3 faze Tubul
de raze X Dimensiunea spotului focal, mm
0.6 și 1.2 Capacitatea termică, KHU ≥300
Rata de răcire, HU/min ≥1250 Panou de
control pe tubul radiologic da Poziționarea
automată a tubului da Suspensia tubului
Deplasare verticală suspensie tub
radiologic motorizat(scanare orizontala),
cm min 25-189 cm Distanța TUB
radiologic –masa radiografică, cm min
122 cm Deplasare longitudinală suspensie
tub radiologic, cm min 220 cm Rotire
suspensie ±180 grade Rotire tub
radiologic in jurul axei orizontale ±120
grade Statie de Lucru (Compiuter ) p/u
laborant Procesor min Intel I5 HDD min 2
TR RAM min 6 Gb CD/DVD da Monitor
medical min 20 inci (Rezoluție
1920x1080) Software specializat cu
posibilitatea de reglare a parametrilor
generatorului și afișarea dozei de iradiere
da Statie de Lucru (Compiuter) p/u
medicul imagist radiolog Procesor min
Intel I5 HDD min 2 TR RAM min 6 Gb
CD/DVD da Monitor medical min 20 inci
(Rezoluție 1920x1080) Software
specializat pentru descrierea imaginilor
radiologice si formarea rapoartelor la
imprimanta da Imprimanta laser p/u
rapoarte da PACS Server software-
storage (p/u 4 dispozitive RDD) da
Software p/u statii de vizualizare (min 5
licente) da Accesorii Guleraș de protecție
2 seturi Sorț de protecție 2 seturi Sticla
plumbata 2 mm pb 100x80 cm da
Integrarea Stocarea clasa SOP DICOM
3.0 da *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
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dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

42 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) - cod 1035
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42.1 33100000-1 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) - cod 1035

Bucată 1.00 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) Cod 1035
Parametrul Specificația Descriere
dispozitiv destinat pentru tăierea și
coagularea țesuturilor biologice în
procesul actului chirurgical care utilizează
curenți electrici de frecvență înaltă
Frecvența cuprinsă înre 300 KHz şi 1
MHz Canale de ieșire Monopolar izolat
Comutator de mînă da Comutator de
picior tip pedală Bipolar da Moduri de
lucru Monopolar Tăiere Putere maximă-
80 W Tensiune maximă- 400 Om
Coagulare Putere maximă- 60 W Tensiune
maximă- 400 Om Bipolar Tăiere Putere
maximă- 50 W Tensiune maximă- 400
Om Coagulare Putere maximă- 20 W
Tensiune maximă- 600 Om Funcţie de
autotestare da Canal de ieșire
independentă da Indicatoare acustic vizual
Control volum sunet da Accesorii
"Bisturiu electric, miner cu 2 butoane si
lama, reutilizabil min 100 ori" 2 buc.
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

43 Sinoptofor - cod 1036
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43.1 33100000-1 Sinoptofor - cod 1036 Bucată 1.00 Sinoptofor COD 1036 Distanţa
interpupilara ≥ 45 - 80 mm Înălțimea
brațului pentru bărbie ≥ 60 - 130 mm
Numărul de slaiduri ≥ 12 seturi Control
blitz automat ≥ 10 -400 ori/min "Bliț
manual, la apăsarea butonului" da
Diafragmă fără trepte da Ajustarea
câmpului vizual (unghiul) da Rotirea
pieptenilor lui Haidinger 50 la 100 rot/min
Lampă de iluminare a țintei da Lampă in
spatele imaginei da *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

44 Otoscop - cod 1037
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44.1 33100000-1 Otoscop - cod 1037 Bucată 41.00 Otoscop Cod 1037 Descriere Este un
dispozitiv portabil, destinat pentru
examinare a canalului auditiv extern si a
timpanului. Parametru Specificaţie Tip
iluminare cu fibra optica intensitate ≥
10000 lux Bec xenon, 3.5V lumina rece
iluminare optimă Lupă mărire x3 - x6,
pivotantă Speculi auriculari diametru 2,5
mm diametru 4,0 mm Mîner buton on/off
Alimentare baterii reîncărcabilă Set
standart Bec xenon, 3.5V - 2 buc
reutilizabili L1 - 10 buc reutilizabili L2 -
10 buc Încarcător da, de la priza de perete
220V "Trusă de plastic cu inchizătoare" da
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

45 Rama (montura) de proba - cod 1038
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45.1 33100000-1 Rama (montura) de proba - cod 1038 Bucată 2.00 Rama (montura) de proba COD 1038
Materialele utilizate - metal Spaţii pentru
10 lentile Distanţă pupilară reglabilă - ≥
46-82 mm Punte nazală (cu pemuţă)
ajustabiiă în înălţime, cu mecanism de
autoblocare - 22mm Axa cilindrului
reglabilă fin - 0-180 grade Poziţia şi
unghiul braţelor reglabile - 0-35 grade
Braţe flexibile, ajustabile în lungime - da
Scală pentru distanţa vertex - da Inserare
şi scoatere uşoară a lentilelor - da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

46 Tonometru ocular portativ - cod 1039
(170300)
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46.1 33100000-1 Tonometru ocular portativ - cod 1039
(170300)

Bucată 3.00 Tonometru ocular portativ Cod 1039
(170300) Descriere Tonometrul ocular
este destinat pentru masurarea presiunii
intraoculare Parametru Specificaţia Tip
non-corneal Autocalibrare da Precizie
≤20mmHg +/-2mm ≥20mmHg- +/-10%
Ecran LCD Alimentare baterii *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

47 Doppler fetal portabil - cod 1040
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47.1 33100000-1 Doppler fetal portabil - cod 1040 Bucată 1.00 Doppler fetal portabil Parametri solicitati
COD 1040 Display LCD color, ≥ 2.4 inch
Frecvența ultrasunetului de lucru 2 MHz
±10% Posibilitatea de a auzi bătăile inimii
fătului de la 10 săptămîni da Mod de lucru
Doppler pulsatoriu Rata de ritm cardiac
fetal: 50-240 batai / min Putere de ieșire
audio: 0,7 W Acuratețea ± 1% sau ± 1bpm
Alimentarea, baterii reîncărcabile da
Utilizare continuă de durată min 4 ore
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

48 Dispozitiv de sigilare - cod 1041
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48.1 33100000-1 Dispozitiv de sigilare - cod 1041 Bucată 1.00 Dispozitiv de sigilare COD 1041
Descriere: Destinat numai pentru lipirea
rolelor de autoclave. Putere: ≥ 300W
Timp de incalzire: ≤ 10 sec. Temperatura
de sigilare: 160 - 200°C Latime de
sigilare: 10 mm Lungime maxima de
sigilare: 28 cm Timp de sigilare: ≤ 4.0 sec.
Proiecţie la supraîncălzire: > 240°C
Tensiune: 220V, 50Hz *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

49 Autorefractokeratopahimetru, oftalmic -
cod 1042
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49.1 33100000-1 Autorefractokeratopahimetru, oftalmic -
cod 1042

Bucată 1.00 Autorefractokeratopahimetru, oftalmic
COD 1042 Modurile de investigaţie –
refractokeratopahimetrie,
refractokeratometrie, pahimetrie,
keratometrie; Pahimetria: tehnologie
Scheimpflug, non-contact grosimea
corneei – 200-1200 micrometri, nr. de
puncte – min. 600 durata investigaţiei –
aprox. 1 sec. Sursa de lumină – LED-uri
cu lumină albastră; Keratometria:
diapazonul măsurării – de la 9,0 până la
99 Dioptrii de la 3 până la 38 mm
acurateţea – 0,1 Dioptrii; Refractometria:
distanţa vertex – 0; 10,5; 12; 13,75; 15;
16,5 mm sfera - - 20 D până la +20 D
cilindru - -10 D până la +10 D axa – 0° -
180° (pas de 1°) diametru minimal pupilar
– 2,5 mm obiectul fixat – balon cu aer
cald; General: distanţa interpupilară
măsurată – 20-80 mm diametrul comean
măsurat – 10-14 mm diametrul pupilar
măsurat – 1-8 mm testare – automată
imprimantă integrată ecran color, tactil
suporturi motorizate pentru cap şi bărbie;
Accesorii: -software integrat, -posibilitate
conectare cu alte aparate, -calculator -
hârtie pentru printer -cablu reţea -husă -
hârtie p/u bărbie -cablu USB -instrucţiuni
în limba română sau rusă -ocluder -masă
cu direcţionare electrică. *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

50 Retinoscop - cod 1043
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50.1 33100000-1 Retinoscop - cod 1043 Bucată 1.00 Retinoscop COD 1043 Cap cu bec - 3,5V
Mîner cu acumulator reîncărcabil – da Bec
xenon sau halogen - 3,5V Încărcător la
prize de perete 220V - da Fascicolul de
lumină în formă de linie – da, rotiţă de
operare Flexibilitate unghi pînă la 360
grade - da Cartonaşe de fixare pentru
retinoscopie dinamică - da Bec de rezervă
- da Funcţie de concentrare şi focusare a
imaginii - da *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

51 Aparat pentru vizualizare venelor - cod
1044
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51.1 33100000-1 Aparat pentru vizualizare venelor - cod
1044

Bucată 5.00 Aparat pentru vizualizare venelor Cod
1044 Descriere Aparat pentru vizualizare
venelor Parametru Specificația "Stativ
mobil sau stativ de masă cu fixator" da
Braț flexibil da Tip imagine proectată
Adîncimea vaselor > 10mm Acumultor
reîncărcabil da autonomie ≥ 60 min
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

52 Agitator Hematologic (Roller-mixer) -
cod 1045
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52.1 33100000-1 Agitator Hematologic (Roller-mixer) - cod
1045

Bucată 1.00 Agitator Hematologic (Roller-mixer)
COD 1045 Descrierea Pentru agitarea
eprubetelor cu material biologic Sînge
venos sau capilar Amplituda miscarilor ≥
24 mm Viteza de rulare ≥ 10-60
rulări/minut Lungimea role ≥ 240 mm
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

53 Laparoscop - cod 1046 (280300)
53.1 33100000-1 Laparoscop - cod 1046 (280300) Bucată 1.00 Laparoscop Cod 1046 (280300) Descriere

Set pentru laparoscopie pentru vizualizare
și intervenții. Accesorii (sursă de lumină,
insuflatori, instrumente chirurgicale,
trocar) care sunt oferite de majoritatea
producătorilor de laparoscoape sunt
excluse. Parametrul Specificația Video
procesor Semnale video de ieșire: priză tip
VBS-1 Reglaj automat al culorilor Reglaj
automat al intensității luminoase Reglaj
automat al sensibilității la iluminare
scăzută Cap cameră 3 CCD cu chip
Cuplare automată pe telescop Adapter
video integrat în capul camerei Total
imersibil în substanțe de dezinfectare
Adaptor video autoclavabil Filtru moire
inclus Sterilizare – Etilen- Oxid Sursa de
lumină lampă xenon timp de lucru a
lămpii- minim 500 ore puterea- minim
250 W lampă de rezervă reglarea
intensității luminii- regim automat
reglarea intensității luminii- regim manual
Cablu fibră optică Diametru- 4-5 mm
Lungime- 250- 300 cm Cu rotire liberă în
jurul axei Rezistent la căldură,
autoclavabil Curățire la rece cu substanțe
chimice- Etilen – Oxid Telescop optic-
laporoscop Unghi de vedere laterală- 29-
31 grade Diametrul extern- nu mai mic de
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9 mm, max 11 mm Lungime- minim 30cm
Transmisie lumină prin fibră optică
înglobată în sistemul optic Adaptoare
incluse pentru lumină Storz, Olimpus,
Wolf, ACMI autoclavabil Sterilizare la
rece cu Etilen- Oxid Trocar pentru
instrumente 10-11 mm Componente:
Canulă cu vîrf oblic standard, vîrf trocar
piramidal, cu sistem de oprire insuflare,
supapă cu clapetă metaliă diametrul 10-11
mm lungime:5- 16 cm cantitatea- 2 unit.
Trocar pentru instrumente de 5-6 mm
Componente: Componente: Canulă cu vîrf
oblic standard, vîrf trocar piramidal, cu
sistem de oprire insuflare, supapă cu
clapetă metaliă diametrul 5-6 mm
lungime:5- 16 cm cantitatea- 3 unit.
Trocar pentru instrumente de 12-13 mm
Componente: Componente: Canulă cu vîrf
oblic standard, vîrf trocar piramidal, cu
sistem de oprire insuflare, supapă cu
clapetă metaliă 12-13 mm lungime:5- 16
cm cantitatea- 2 unit. Reductor Tip
basculant 10/5- 11/5 mm Reductor 1 unit.
Tip basculant 12/5- 13/5 mm Pensă pentru
disecție/apucare, rotativă Maryland
Demontabilă în 3 părți componente pentru
curățare facilă și interschimbare insert,
rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu
prin înșurubare) Vîrf tip Maryland
Diametru 5 mm Lungime minim 320 mm
Mîner metalic fără cremalieră Pensă
pentru disecție/apucare, rotativă 360
grade, mixer Demontabilă în 3 părți
componente pentru curățare facilă și
interschimbare insert, rapid, prin apăsarea
unui singur buton (nu prin înșurubare)
Vîrf unghi drept, 90 grade Diametru 5 mm
Lungime minim 320 mm Mîner metalic
fără cremalieră Pensă pentru
disecție/apucare fermă, rotativă 360 grade
Demontabilă în 3 părți componente pentru
curățare facilă și interschimbare insert,
rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu
prin înșurubare) Vîrf alungit, bont,
rotungit, fălci striate Diametru 5 mm
Lungime minim 320 mm Mîner metalic
plastic cu cremalierăși cu pin HF
autostatic Pensă tip aligatorrotativă 360
grade, mixer Demontabilă în 3 părți
componente pentru curățare facilă și
interschimbare insert, rapid, prin apăsarea
unui singur buton (nu prin înșurubare)
Vîrf unghi drept, 90 grade Diametru 5 mm
Lungime minim 320 mm Mîner metalic
fără cremalieră Pensă apucare atraumatică,
rotativă 360 grade Demontabilă în 3 părți
componente pentru curățare facilă și
interschimbare insert, rapid, prin apăsarea
unui singur buton (nu prin înșurubare)
Vîrf lung rotungit fenestrat serat
atraumatic cu simplă acțiune Diametru 5
mm Lungime minim 320 mm Mîner cu
cremalieră cu mufă conectare la cauter, cu
suprafața mare de contact cu degetele
Insert pensă prehensiune, atraumatică Vîrf
ușor curbat, lung, fenestrat serat
atraumatic Diametru 5 mm Lungime
minim 320 mm Cu o singură deschidere
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cantitatea- 2 unit. Pensă apucare
atraumatică, rotativă 360 grade
Demontabilă în 3 părți componente pentru
curățare facilă și interschimbare insert,
rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu
prin înșurubare) Vîrf lung suplu, rotungit
fenestrat serat atraumatic cu simplă
acțiune Lungime vîrf activ 23-25 mm
Diametru 5 mm Lungime 320-330 mm
Mîner cu cremalieră cu mufă conectare la
cauter Pensă extractoare, rotativă 360
grade Demontabilă în 3 părți componente
pentru curățare facilă și interschimbare
insert, rapid, prin apăsarea unui singur
buton (nu prin înșurubare) Vîrf tip
Crocodil 2x3 dinți Lungime vîrf activ 26-
28 mm Diametru 5 mm Lungime minim
320 mm Mîner metalic cu cremalieră
Pensă prehensiune fenestrată Demontabilă
în 3 părți componente pentru curățare
facilă și interschimbare insert, rapid, prin
apăsarea unui singur buton (nu prin
înșurubare) Vîrf cu fălci plate, lungi,
fenestrate, cu dinți mari, dublă deschidere
Lungime vîrf activ 24-26 mm Diametru 5
mm Lungime 320-330 mm Mîner metalic
cu cremalieră Insert pensă prehensiune
Vîrf cu fălci plate, lungi, cu dinți fini
dispuși la intervale regulate pe toată
lungimea, dublă deschidere Lungime vîrf
activ 28-30 mm Diametru 5 mm Lungime
minim 320 mm Pensă pentru
disecție/apucare, rotativă 360 grade
Demontabilă în 3 părți componente pentru
curățare facilă și interschimbare insert,
rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu
prin înșurubare) Vîrf unghi drept, 90 grade
Diametru 10 mm Lungime 360-380 mm
Mîner cu cremalieră cu mufă conectare la
cauter, cu suprafața mare de contact cu
degetele Insert pensă BABCOCK Sistem
modular: teacă, insert, mîner Teaca:
lungimea minnim 325 mm- max 335 mm,
rotativă, izolată, diametru 10 mm Insert:
fălci denturate și fenestrate Lungime fălci:
minim 47 mm- max 50 mm Măner: cu
sistem de blocare, comandă de blocare cu
degetul arătător Vîrf tip BABCOCK lung,
fenestrat Pensă extractoare, crocodic,
rotativă 360 grade Crocodil Demontabilă
în 3 părți componente pentru curățare
facilă și interschimbare insert, rapid, prin
apăsarea unui singur buton (nu prin
înșurubare) Vîrf tip Crocodil 2x3 dinți
Lungime vîrf activ 35-37 mm Diametru 5
mm Lungime 320-330 mm Mîner metalic
cu cremalieră Insert pensă pentru
recuperare calculi Vîrf cu cupe mari
găurite Lungime vîrf activ 22-24 mm
Diametru 10 mm Lungime 360-370 mm
Pensă bipolară laporoscopică Fălci netede
ușor curbate Lungime vîrf activ 19-21 mm
Pentru disecție și apucare Diametru 10
mm Lungime 43-44 cm Rezistența
crescută Măner metelic cu posibilitatea de
legare la cuțit bipolar, cu suprafața mare
de contact cu degetele Foarfecă rotativă,
360 grade (Metzenbaum) Demontabilă în
3 părți componente pentru curățare facilă
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și interschimbare insert, rapid, prin
apăsarea unui singur buton (nu prin
înșurubare) Lame curbe, lungi, serate
Lungime activă lame 17-19 mm Diametrul
5 mm Lungime 43- 44 cm Mîner izolat
Mufă conector HF Electrod de coagulare
și disecție, în formă de L Diametrul 5 mm
Lungime 35- 45 cm Mufă conector HF Cu
cablu monopolar de înaltă frecvență
Electrod de coagulare și disecție în formă
de spatulă Diametrul 5 mm Lungime 43-
44 cm Mufă conector HF Cu cablu
monopolar de înaltă frecvență Electrod de
coagulare și disecție în formă de bilă
Diametrul 5 mm Lungime 43- 44 cm
Mufă conector HF Cu cablu monopolar de
înaltă frecvență Depărtător metalic în
evandai Diametrul 10 mm Lungime 36 cm
Pungi extractoare 800 ml Săculeți
extractori cu fir metalic de închidere
Pentru trocar cu canal de lucru de 10 mm
Diametru deschidere 10 cm Volum 800 ml
cantitatea- 50 unit. Port- ac laporoscopic
Mîner autostatic curb tip pistol Fălci
tratate special pentru stabilirea acului,
curbe la stînga Cu inserție de tungsten
carbid Diametrul 5 mm Lungime 43 cm
Aplicator clipuri titan medii-mari, rotativ
360 grade Demontabilă în 3 părți
componente pentru curățare facilă
Diametrul 10 mm Lungime 36 cm
Prevăzut cu port de lavaj Mîner cu
siguranță Clipuri titan medii-mari SLS și
ML Tub cu ac pentru puncții Lungimea
minim 33 cm Diametrul 10 mm Canulă
metalică irigare/aspirație Canulă metalică
care se atașează la mîner Diametrul
exterior 5 mm Lungime 43- 44 cm Canula
cu perforații laterale la capăt Monitor
Diagonala minim 24 ” Afișare cu matrice
activă TFT Rezoluție 1024x1280 Unghi
de verere minim 85 grade orizontal și
vertical Semnale de intrare, cu tipurile de
conexiune RGB, Y/C (S-video), BNC
Troliu pentru echipament Utilizare în sala
de operație Roți antistatice și blocabile
Suport pentru balon Suport pentru monitor
Insuflator electronic Debit de insuflare-
20-35 l Evacuare automată a fumului
Circuit de evacuare fum separat față de cel
de insuflare Afișarea parametrilor
presetați (debit, presiune, gaz consumat)
Reglare debit de insuflare Domeniu debit
de insuflare de la 0,5 pînă la 35 l/min.
Reglare continuă Tub de insuflare
reutilizabil din cauciuc siliconic Alarmă la
lipsa gazului de insuflare Taste de
comandă cu protecție la umezeală Furtun
de conectare la butelia de înaltă presiune
Butelie de CO2 capacitate minimă de 17 l
Să permită alimentarea cu gaz atît de la
tub de înaltă presiune direct, fără reglator,
cît și de la sistemul central de gaz al
spitalului, de joasă presiune Pompă de
spălare automată Sisteme separate de
spălare, aspirație Automată, fără butoane
de control a spălării-aspirației, reglajul să
se facă prin butoanele de pe tija de
spălare-aspirație Aspirația prin pompă cu
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piston fără role Debite reglabile continuu
în funcție de apăsarea pe levierile de
comandă de pe tija de spălare-aspirație
Debit de spălare minim 1,8 l/min Presiune
de spălare min. 400 mm Hg Debit de
aspirație min. 1,8 l/min. Vacuum cu cel
puțin 60 kPa Set de tubulatură
reutilizabilă, autoclavabilă Vas de aspirație
inclus, capacitate minimă de 1,5 l/min.
Reutilizabil Să poată folosi pentru irigare
pungi cu ser steril Mîner canulă irigare
Pentru canulă diametru diferit Mîner cu
sistem de optire flux de lichide Control
monocomandă a irigării/aspirației
Autoclavabil Electrocuagulator Panou
frontal cu protecție la umezeală Ecran
pentru afișarea valorilor parametrilor Y/C
(S-Video) BNC RGB Memorie a minim 3
combinații de valori pentru parametrii de
lucru 4 moduri de tăiere: Tăiere simplă, de
energie înaltă, combinată cu coagulare A
și B 3 moduri de coagulare: Normal, Soft,
Spray Putere de ieșire bipolară Tăiere în
mediu salin, coagulare în mediu salin
Vaporizare cu plasmă în mediu salin
Pedală dublă de comandă dublă pentru
mediu umed Electrod neutru reutilizabil
din cauciuc siliconic Cablu pentru electrod
neutru, lungime minim 5 m Cablu
monopolar Lungimea de minim 3 m
Container pentru sterilizarea
instrumentelor Prevăzut cu o tavă metalică
cu capac și suporturi de prindere din
silicon Conține coș de sîrmă Dimensiuni
exterioare Pentru sterilizare și depozitarea
instrumentelor laporoscopice Pentru
minim minim 12 instrumente Pentru
instrumente cu diametrul între 2,5-10 mm
Sistem depozitare și sterilizare
instrumentar laporoscopic Compus din:
Coș special pentru depozitarea
instrumentelor Corp container sterilizare
Capac container sterilizare cu sistem de
filtrare Realizat din aluminiu aliat pentru o
rapidă încălzire/răcire și uscare facială în
timpul sterilizării Conține dispozitive din
silicon pentru prinderea instrumentarului
Să conțină integrat sistem de 2 filtre de
PTFE (polytetrafluprethylene) Ce permit
realizarea a 1000 cicluri de sterilizare
Alimentarea 220 V, 50 Hz *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
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conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Conditii:
Achitarea in transe egale, in termen de 36
luni, de la data punerii in functiune a
utilajului medical, cu termen de garantie a
utilajului in aceleasi conditii 36 luni.

54 Electrocardiograf cu 6 canale,
caracteristici de baza - cod 1047 (260220)

54.1 33100000-1 Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici
de baza - cod 1047 (260220)

Bucată 3.00 Electrocardiograf cu 6 canale,
caracteristici de baza Cod 1047 (260220)
Descriere Electrocardiograf cu 6 canale,
care înregistrează, printează şi/sau
interpreteaază ECG de la o singură sau
mai multe derivații simultan. Parametrul
Specificația Tip pacient adult, pediatric
Numărul de canale de procesare 6
Configurația Portabil da Derivațiile Tip
înregistrare auto și manual Sensivitatea
2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare
1 mV, ± 3% Gama de frecvență De
diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular
25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16,
0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență
înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea
50 Hz Impendanța de intrare ≥ 10 M Ohm
Gama de rejecție a modului comun la 50
Hz > 100 dB Convertor analog-digital ≥
12 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi
≤10 μA Detector de pacemaker da
Indicator deconectare electrod acustic sau
vizual da Imprimantă Termică încorporată
Mărimea hîrtiei ≥ 80 mm Să se indice
numele derivației printate da Viteza de
înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s
Densitatea imprimarii 8 dpi/mm (rezoluție
verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție
orizontală) la viteza de 25 mm/s
Acuratețea ± 5% (axa x), ± 5% (axa y)
Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de
derivații înscrise simultan 3, 6 Hîrtia
termică să fie compatibilă și de la alți
producători de hîrtie cu dispozitivul ECG
da Display Grafic, LCD TFT da
"Monitorizarea pe display: data, ora,
sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru,
derivațiile" da Marime ecran ≥ 5 inch
Rezoluția ≥ 640x480 pix Numărul de
derivații afișate simultan 12 Posibilitatea
introducerii rapide a datelor pacientului
Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea
Ajustarea automată a izoliniei da
Identificarea aritmiei da Ritmului cardiac
Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1
BPM Interpretarea Sistem de interpretare
a datelor ECG da Măsurări PR, QT, QTC,
P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim
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10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie
internă reîncărcabilă da Timp operare
autonomă ≥ 2 h Protecție defibrilator da
Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de
contact da status sistem da deconectare
alimentare rețea da baterie descărcată da
Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi
pectorali de tip pară (6 buc.) și
membranari de tip clește (4 buc.) 2 set.
Hîrtie termică 30 buc. Gel de contact 1
litru Stand pe rotile stand pe rotile da,
(indicati modelul) ≥ 4 roți da ≥ 2 roți cu
frînă da mîner pentru transportarea
standului da coș pentru accesorii da braț
suport pentru electrozi ECG da suport
pentru gel de contact da ajustarea pe
înalține optional sistem de fixare
dispozitivului de suport da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Conditii:
Achitarea in transe egale, in termen de 36
luni, de la data punerii in functiune a
utilajului medical, cu termen de garantie a
utilajului in aceleasi conditii 36 luni.

55 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor
vitale (caracteristici de baza cu accesorii
Adult) - cod 1048 (260320)

55.1 33100000-1 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor
vitale (caracteristici de baza cu accesorii
Adult) - cod 1048 (260320)

Bucată 5.00 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor
vitale (caracteristici de baza cu accesorii
Adult) Cod 1048 (260320) Descriere
Sistem pentru monitorizarea și afișarea
funcțiilor vitale ale pacientului cu
caracterisitici de bază. Parametrul
Specificația Tip pacient Adult, pediatric
da Display, tip Diagonala ≥ 12 inch LCD
TFT sau LED da "Numărul de curbe
afișate concomitent" între 3 și 12 minim
Parametri afișați Semnal ECG Pulsul
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SpO2 Fotopletismograma Presiunea
sanguină neinvaziv Temperatura Analiza
automată a undei ST Trendingul ST da
Media în analiza segmetului ST da Modul
ECG "Culegerea semnalului ECG prin
cablu 3 electrozi" da I, II, III da
Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV Gama de
rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100
dB Rata cardiacă 15 - 300 bpm Detectarea
aritmiei da Detectarea pacemaker da
Monitorizarea respiratiei Adult 0 - 120
rpm "Protecție în portiva șocurilor de
defibrilare" da Modul SpO2 Diapazonul 1
- 100% Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 %
Monitorizarea rata pulsului 30 - 300 bpm
Monitorizarea pletismogramei da "Sa se
indice tehnologia modulului și senzorului
de SpO2 utilizat" (exemplu: masimo,
nellcor, etc) Modul NIBP Diapazonul
Adult 10 - 270 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 la regimului
de pacient adult" 300 mmHg Modul
Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 °C
Rezoluția 0.1 °C Număr de senzori 1 unit.
Protocoale de lucru preprogamate da
Protocoale de lucru setate de utilizator da
Memorie internă da Trendingul
evenimentelor da Arhivarea datelor da
Imprimantă Încorporată da Forme de
raportare Viteza de înscriere 25, 50 mm/s
Înscriere continuă da Preprogramate da
Personalizate da Alimentarea rețea
electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă
da Timp de lucru autonom a bateriei
minim 2 h Interfata de conectare la
monitorul central Ethernet / wireless / RS-
232 / etc. da Alarma Vizuala, sonora
Manjetă deconectată da Manjetă defect da
Senzor SpO2 deconectat da Senzor SpO2
defect da Alarmă concentrația SpO2
scăzuta/mărită da Nivelul baterie scăzut da
Alarme rata cardiacă scăzuta/mărită da
Lipsă sursă externă de alimentare da
Buton de dezactivare/anulare alarmei
sonore da Ajustarea nivelului de alarmă da
Accesorii Cablu ECG cu 3 electrozi 2 buc.
Electrozi ECG adult, unică utilizare 300
buc. Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip
cleste 2 buc. Senzor Temperatură adult,
reutilizabil 1 buc. Manjete NIBP "adult
mediu, adult, adult mare reutilizabile
(1set/3buc)" 2 set. Hîrtie termică 10 buc.
"Suport pe rotile (să se indice modelul
suportului)" min. 4 rotile da min. 2 rotile
cu frînă da coș pentru accesorii da mîner
pentru transportare da "sistem de fixare a
dispozitivului de suport" da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
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ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Conditii:
Achitarea in transe egale, in termen de 36
luni, de la data punerii in functiune a
utilajului medical, cu termen de garantie a
utilajului in aceleasi conditii 36 luni.

56 Mașină de anestezie (caracteristici
avansate) - cod 1049 (110110)

56.1 33100000-1 Mașină de anestezie (caracteristici
avansate) - cod 1049 (110110)

Bucată 4.00 Mașină de anestezie (caracteristici
avansate) Cod 1049 (110110) Descriere
Mașina de anestezie este destinată să
livreze, să monitorizeze gazele anestezice
și să asigure respirația artificială a
pacientului în timpul actului chirurgical
Parametru Specificaţia Prize de gaz O2,
NO2, Aer Suport butelie de gaz O2, NO2,
aer Vaporizatoare, agenți tip vaporizator
acceptate Izofluran da Sevofluran da
Halothan da număr de vaporizatoare
instalate la dipozitiv ≥ 2 unități da
Izofluran da Sevofluran da interlock da
sistem de absorbție da Mecanism de
siguranță O2 acustică, vizuală, cu blocarea
automată a NO2 Mecanism de siguranță
de amestec hipoxic da Ventilator automat
tip pacient Adult, pediatric, neonatal
moduri de ventilație Manual/spontans,
VCV, PCV, SIMVsau suport presiune
volumul Tidal da gama, cc 20-1,500
volumul minut da gama, L / min >20
frecvență, bpm 5 to 60 fluxul inspirator, L
/ min ≥3-40 raportul I:E minim 1:3 la 3:1
pauză de inspirație da limita de presiune ,
cm H2O Ajustabilă, <70 PEEP , cm H2O
0-20 Sistem de autodiagnostic testare la
scurgeri, testarea circuitelor respiratorii,
complianța, alimentarea cu gaz,
verificarea tuturor sistemelor Sistem de
baleiaj activ sau pasiv Sistem de
management al datelor anestezice da
Monitorizarea Presiunea de aer Alarmă de
înaltă presiune da Alarma presiune
subatmosferică da Continuarea alarma
presiune da Presiune scăzută / apnee da
Alte alarme de presiune da Volumul
expirator / flux da Alarmă apnea da
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Concentrația de O2 da Timp de răspuns ,
sec <30 Concentrația de CO2 alarmă
apnee da (dacă monitorul CO2 este
integral) N2O da Monitorizare agent Tipul
de agenți Halothan, isofluran, sevofluran
Auto ID da Alarmă concentrare agent da
ECG ritmului cardiac da (dacă monitorul
ECG este integral) segment ST da (dacă
monitorul ECG este integral) Tensiune
sanguină neinvazivă da Tensiune sanguină
invazivă da Temperatura da Pulsoximetria
da Afișor Numărul de afișoare 2 Integrat
da Interfață cu altele da Alarme prioritare
3 Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz
Baterie internă da Presiune de alimentare
cu gaz 3-6 bar Accesorii Circuit de
ventilare Adult, reutilizabil ≥ 2 set.
Pediatric, reutilizabil ≥ 2 set. Plămîn de
test Adult, reutilizabil ≥ 1 buc. Pediatric,
reutilizabil ≥ 2 buc. Senzor de debit Adult,
reutilizabil ≥ 5 buc. Pediatric, reutilizabil
≥ 5 buc. Filtru antibacterial Adult, unică
utilizare ≥ 100 buc. Pediatric, unică
utilizare ≥ 100 buc. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Conditii:
Achitarea in transe egale, in termen de 36
luni, de la data punerii in functiune a
utilajului medical, cu termen de garantie a
utilajului in aceleasi conditii 36 luni.

57 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) cu accesorii
specializate - cod 1050
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57.1 33100000-1 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) cu accesorii
specializate - cod 1050

Bucată 2.00 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) cu accesorii
specializate Cod 1050 Parametrul
Specificația Descriere dispozitiv destinat
pentru tăierea și coagularea țesuturilor
biologice în procesul actului chirurgical
care utilizează curenți electrici de
frecvență înaltă Frecvența cuprinsă înre
300 KHz şi 1 MHz Canale de ieșire
Monopolar izolat Comutator de mînă da
Comutator de picior tip pedală Bipolar da
Moduri de lucru Monopolar Tăiere Putere
maximă- 300 W Tensiune maximă- 2000V
Coagulare Putere maximă- 120 W
Tensiune maximă- 4000V Bipolar Tăiere
Putere maximă- 80 W Tensiune maximă-
480V Coagulare Putere maximă- 50 W
Tensiune maximă- 300V Funcţie de
autotestare da Canal de ieșire
independentă da Indicatoare acustic vizual
Control volum sunet da Set standart de
accesorii pentru aplicatii Ginecologice 1
set Chirurgicale 1 set endochirurgicale 1
set *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Conditii:
Achitarea in transe egale, in termen de 36
luni, de la data punerii in functiune a
utilajului medical, cu termen de garantie a
utilajului in aceleasi conditii 36 luni.

58 Defibrilator extern, automat, manual
(caracteristici avansate) - cod 1051
(130410)

58.1 33100000-1 Defibrilator extern, automat, manual
(caracteristici avansate) - cod 1051
(130410)

Bucată 3.00 Defibrilator extern, automat, manual
(caracteristici avansate) Cod 1051
(130410) Descriere Defibrilator extern,
automat, manual destinat utilizării
personalului specializat cu caracteristici
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avansate Parametrul Specificația
Defibrilator Selectarea energiei Internă 5
-50 J Externă "adult 50-360 bifazic; 2-20
pediatric/nou-născut" Controlul padelelor
Încărcare da descărcare da descărcarea
energiei da Forma de undă la ieșire
bifazică Sincronizator da Regim de
operare Manual da Automat AED da
Display Mărimea display ≥ 6 inch TFT
LCD color, LED da Rezoluția 640 x 480
pix. Afișarea derivațiilor bipolare I, II, III
Captarea semnalului ECG prin
intermediul padelelor da Afișarea ritmului
cardiac da Alerme ale ritmului cardiac da
Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1
BPM Frecvența de lucru 0.05-100 Hz
Modul ECG Captarea semnalului ECG
prin fir cu 5 electrozi da Diapazon 30 -
300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Depistare
pacemaker da Protecție în potriva
șocurilor de defibrilare ≥ 400 J Mesaje de
alarmă HR, Asistola, VF, VT Pacemaker
Pacemaker da Modul de stimulare cu rată
fixă da Modul de stimulare deamand da
Rata de stimulare 30-200 bpm, ± 1bpm
Curentul de ieșire 0 - 200 mA Lățimea
pulsului 5 - 40 msec. Rezoluția, curent de
ieșire 1 mA Durată puls >20 ms
Imprimantă pentru ECG Viteza hîrtiei 25,
50 mm/sec Imprimantă termică
încorporată da Printare auto sau manuală
Adnotări ora da data da derivația da ritmul
cardiac da modul de operare da forma
undei descărcate da Funcția sumară da
Memorie Memorie internă sau
Posibilitatea de instalarea a cartelei de
memorie da Informația stocată ECG, șoc,
vocele din anturaj Capacitatatea de stocare
≥ 3 ore "Soft specializat pentru PC" Dacă
este necesar de soft pentru interpretarea
inregistrărilor ECG, șoc, audio. Atunci să
fie inclus softul și cablul pentru conexiune
cu PC da Modul SpO2 Modul SpO2 da
Rata SpO2 1 - 100% Precizia 70 - 100%,
± 2% Rata pulsului 30-300 bpm Mesaje de
alarmă da Modul NIBP Modul NIBP da
Regim de măsurare paciente adult,
pediatric, nou-născut da Acurateția NIBP
± 3 mmHg Limita maximă a tensiunei
arteriale 300 mmHg Regim automat de
măsurare 1, 5, 10, 15, 30, 60, 120 min.
Mesaje de alarmă da Alimentarea Rețea
electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă
reîncărcabilă da timp de lucru baterie 2
ore ECG continuu sau 100 descărcări
Greutatea <9 kg Accesorii Padele Adult,
reutilizabile 1 set. "Pediatrice, reutilizabile
(padele sau adaptoare pediatrice)" 1 set.
Electrozi AED de unică utilizare Adult,
unică utilizare, cu termenul de valabilitate
2 ani la momentul livrării 3 buc.
Pediatrice, unică utilizare, cu termenul de
valabilitate 2 ani la momentul livrării 3
buc. Electrozi pacemaker Adult, unică
utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani
la momentul livrării 5 buc. Pediatrice,
unică utilizare, cu termenul de valabilitate
2 ani la momentul livrării 5 buc. Cablu
ECG reutilizabil 3 fire 1 buc. Electrozi
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ECG Adult, unică utilizare, cu termenul
de valabilitate 2 ani la momentul livrării
100 buc. Pediatrice, unică utilizare, cu
termenul de valabilitate 2 ani la momentul
livrării 100 buc. Senzor SpO2 Adult,
reutilizabil 1 buc. Pediatric, reutilizabil 1
buc. Manjete NIBP Adult, reutilizabil 2
buc. Pediatric, reutilizabil 2 buc. Hîrtie
termică 10 buc. Gel de contat 1 L. Stand
pe rotile stand pe rotile da, (indicati
modelul) ≥ 4 roți da ≥ 2 roți cu frînă da
mîner pentru transportarea standului da
coș pentru accesorii da suport pentru gel
de contact da sistem de fixare
dispozitivului de suport da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Conditii:
Achitarea in transe egale, in termen de 36
luni, de la data punerii in functiune a
utilajului medical, cu termen de garantie a
utilajului in aceleasi conditii 36 luni.

59 Ventilator pulmonar adult, pediatric
(caracteristici avansate) - cod 1052
(110320)

59.1 33100000-1 Ventilator pulmonar adult, pediatric
(caracteristici avansate) - cod 1052
(110320)

Bucată 3.00 Ventilator pulmonar adult, pediatric
(caracteristici avansate) Cod 1052
(110320) Descriere Ventilatoarele
mecanice oferă suport ventilator temporar
sau permanent pentru pacienţii care nu pot
respira pe cont propriu sau care au nevoie
de asistenţă, menţinînd o ventilare
adecvată. Parametrul Specificația Tip
Mobil, pe suport cu rotile da Tip pacient
adult, pediatric da Gama de control/setări
Volum total 20-2,000 mL Flux inspir 3-
180 L/min Presiune inspir 0-80 cm H2O
Rata respiratorie 0-120 rpm Timp inspir 0-
3 s Timp expir 1 la 8 s Rata I:E 1:4 to 4:1
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Pauză la inspir 0-3 sec Pauză la expir 0-3
sec FiO2, % 21-100 Buton pentru
respirație manuală da PEEP/CPAP 0-45
cm H2O Suport presiune 0-45 cm H2O
Inhalator da Mecanism triger Presiune,
flux Bias/base flow range, L/min 0 la 20
L/min Ajustarea presiunii pantă/rampă da
Funcția suspin Buton 100 % O2 da
Timpul maxim activ al butonului 100 %
O2 2 min Blocarea panoului de control da
Moduri de operare Modul A/C A/C Volum
respirator da A/C presiune respiratorie da
Modul SIMV SIMV volum respirator da
SIMV presiune respiratorie da Modul
SIPAP/Spontan SIPAP suport presiune da
Modul Apnea-backup da Moduri
combinate da Ventilație neinvazivă da
Modul Bilevel/APRV da Parametri
monitorizați/afișați Presiunea inspiratorie
maximă da Presiunea medie în căile
respiratorii da Presiunea PEEP da
Volumul total da Monitorizarea FiO2 da
Rata respiratorie da Timp inspir da Timp
expir da Rata I:E da Volumul minutar
spontan da Alarme pacient FiO2 mare/mic
da Volum minutar mare/mic da Presiune
inspir mare/mică da PIP mare da PEEP
mare da Lipsă PEEP da Apnea da
Presiune/ocluzie continuă ridicată da
Inversare IE da Circuit respirator
deconectat da Alarme echipament Lipsă
alimentare gaz da Lipsă alimentare
electrică da Baterie descărcată da Eroare
de sistem Sensor decalibrat, scurgere prin
valve Autodiagnostic da Interfața Interfața
cu dispozitivele exterioare da Porturi
pentru ieșirea datelor da Port pentru
alarmă la distanță da Ieșire analogică da
Raportarea alarmelor și starea pacientului
afișare pe display da Transmiterea
rapoartelor la imprimată da Posibilitatea
conectării în rețea centralizată da Display
LCD TFT da Mărimea ≥ 10 inch
Touchscreen da Compresor de aer Integrat
în dispozitivului, tip turbină da Alimentare
Pneumatică Compresor intern da Gazele
comprimate aer, O2 Presiunea în rețea 3-6
atm Electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz
da Baterie internă reîncărcabilă da Timp
operare baterie ≥ 1 h Accesorii Circuite
respiratorii pediatrice tip reutilizabil ≥ 2
set. adult tip reutilizabil ≥ 2 set. Mască
respiratorie pediatrice tip reutilizabil ≥ 1
set. adult tip reutilizabil ≥ 1 set.
Umidificator Umidificator cu mentinerea
temperaturi si umidificarea aerului în
regim automa, Compatibil cu ventilatorul
da Două regimuri de funcționare, mască
respiratorie, sondă endotrahială da Cameră
de umidificare pediatrice tip reutilizabil ≥
1 buc. Filtre antibacteriale pediatrice unică
utilizare ≥ 100 buc. adult unică utilizare ≥
100 buc. Senzor de debit pediatrice tip
reutilizabil ≥ 2 buc. adult tip reutilizabil ≥
2 buc. Plamăn de test pediatrice tip
reutilizabil ≥ 1 buc. adult tip reutilizabil ≥
1 buc. Suport pe rotile Min. 4 rotile da
Min. 2 roți cu frînă da Braț articulat pentru
fixarea furtunelor respiratorii da Suport
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pentru fixarea/atașarea cablurilor electrice,
furtunul aer, oxigen pentru transportare,
depozitare da Mîner pentru transportare da
Coș pentru accesorii da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Conditii:
Achitarea in transe egale, in termen de 36
luni, de la data punerii in functiune a
utilajului medical, cu termen de garantie a
utilajului in aceleasi conditii 36 luni.

60 Artroscop - cod 1053
60.1 33100000-1 Artroscop - cod 1053 Bucată 1.00 Artroscop COD 1053 Descriere Set pentru

artroscopie pentru vizualizare și
intervenții. Accesorii (sursă de lumină,
insuflatori, instrumente chirurgicale,
trocar). Sistemul oferit trebuie să fie
integru și total funcțional fără a fi necesar
de a procura ceva suplimentar. Troliul
inclus Parametrul Specificația Video
procesor cu cap cameră Semnale video de
ieșire: priză tip VBS-1 sau analogic Reglaj
automat al culorilor Reglaj automat al
intensității luminoase Reglaj automat al
sensibilității la iluminare scăzută Cap
cameră 3 CCD cu chip Posibilitate de
ZOOM Cuplare automată pe telescop
Adapter video integrat în capul camerei
Total imersibil în substanțe de
dezinfectare Adaptor video autoclavabil
Filtru moire inclus Sursa de lumină Sursa
de lumină tip LED timp de lucru a lămpii-
minim 30000 ore lampă integrata de
rezervă reglarea intensității luminii- regim
automat reglarea intensității luminii-
regim manual Cablu fibră optică
Diametru- 4-5 mm Lungime- 250- 300 cm
Cu rotire liberă în jurul axei Rezistent la
căldură, autoclavabil Curățire la rece cu
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substanțe chimice- Etilen – Oxid Telescop
optic- laporoscop Unghi de vedere
laterală- 29- 31 grade Diametrul extern-
nu mai mic de 9 mm, max 11 mm
Lungime- minim 30cm Transmisie lumină
prin fibră optică înglobată în sistemul
optic Adaptoare incluse pentru lumină
Storz, Olimpus, Wolf, ACMI autoclavabil
Sterilizare la rece cu Etilen- Oxid Monitor
Diagonala minim 21 ” Afișare cu matrice
activă TFT Rezoluție 1024x1280
(Recomandare, Rezoluție ≥1024x1280 )
Unghi de verere minim 85 grade orizontal
și vertical Semnale de intrare, cu tipurile
de conexiune RGB, Y/C (S-video), BNC
sau analogice Brat cu reglare in 3 planuri
cu fixare cu troliul Troliu pentru
echipament Utilizare în sala de operație
Roți antistatice cu frina de parcare Suport
pentru balon Suport pentru monitor
Pompă irigare/aspirare Sisteme separate
de spălare, aspirație Automată, fără
butoane de control a spălării-aspirației,
reglajul să se facă prin butoanele de pe tija
de spălare-aspirație Aspirația prin pompă
cu piston fără role Debite reglabile
continuu în funcție de apăsarea pe
levierile de comandă de pe tija de spălare-
aspirație Debit de spălare minim 1,8 l/min
Presiune de spălare min. 400 mm Hg
Debit de aspirație min. 1,8 l/min. Vacuum
cu cel puțin 60 kPa Set de tubulatură
reutilizabilă, autoclavabilă Vas de aspirație
inclus, capacitate minimă de 1,5 l/min.
Reutilizabil Să poată folosi pentru irigare
pungi cu ser steril Evacuator fum
Alimentare electrică 220 V, 50 Hz
Electrocuagulator Panou frontal cu
protecție la umezeală Ecran pentru
afișarea valorilor parametrilor Memorie a
minim 3 combinații de valori pentru
parametrii de lucru 4 moduri de tăiere:
Tăiere simplă, de energie înaltă,
combinată cu coagulare A și B 3 moduri
de coagulare: Normal, Soft, Spray Putere
de ieșire bipolară Tăiere în mediu salin,
coagulare în mediu salin Vaporizare cu
plasmă în mediu salin Pedală dublă de
comandă dublă pentru mediu umed
Electrod neutru reutilizabil din cauciuc
siliconic Cablu pentru electrod neutru,
lungime minim 5 m Cablu monopolar
Lungimea de minim 3 m Shaver Piesa de
mînă de tăiere cu setul standard de
accesorii inclus Piesa de mînă de irigare
cu setul standard de accesorii inclus
Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz
Pedală dublă de comandă dublă pentru
mediu umed Container pentru sterilizarea
instrumentelor Prevăzut cu o tavă metalică
cu capac și suporturi de prindere din
silicon Conține coș de sîrmă Pentru
sterilizare și depozitarea instrumentelor
laporoscopice Pentru minim minim 12
instrumente Pentru instrumente cu
diametrul între 2,5-10 mm Sistem
depozitare și sterilizare instrumentar
artroscopic Compus din: Coș special
pentru depozitarea instrumentelor Corp
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container sterilizare Capac container
sterilizare cu sistem de filtrare Realizat
din aluminiu aliat pentru o rapidă
încălzire/răcire și uscare facială în timpul
sterilizării Conține dispozitive din silicon
pentru prinderea instrumentarului Să
conțină integrat sistem de 2 filtre de PTFE
(polytetrafluprethylene) Ce permit
realizarea a 1000 cicluri de sterilizare Set
de instrumente artroscopice pentru
genunchi În cazul în care s-a omis un
careva instrument fără de care nu este
posibil lucru, se va completa de ofertant
pentru funcționarea dispozitivului fără
achiziții suplimentare Telescop unghi de
30 grade diametrul 4-4,5 mm lungimea
180-185 mm Fibră optică încorporată
lentila din material rezistent la defecte
mecanice Teaca telescopică cu mecanism
de cuplare rapidă, diametrul 5.6-6 mm,
lungime de lucru 130-140 mm, două
butoane, rotative pentru utilizare cu
telescoape de 0 °, 30 °, 70 ° și obturatoare
Obturator da Proba gradată lungimea
cârligului 5,5- 6 mm, diametru 1,5-2 mm,
lungimea de lucru 130-140 mm Punch, cu
tăiere transversală cu lățimea de tăiere 3,4
mm, (±5%), fălcile curbate, 15 grade în
sus, diametrul cămășii 3,5 mm(±5%),
drept, mâner cu conector de curățare,
lungime de lucru 120 mm(±5%) Forceps
de prindere tip Aligator fălci drepte,
diametrul mantalei 3,5 mm (±5%), drept,
mâner cu conector de curățare, lungime de
lucru 120 mm (±5%) Upbiter, cu tăiere
transversală cu lățimea de tăiere 3.4 mm
(±5%), maxilarul curbat, 15 grade în sus,
diametrul cămășii 3.5 mm(±5%), curbat
15 grade spre stânga și 10 grade curbat în
sus, mâner cu conector de curățare,
lungime de lucru 120 mm(±5%)
Instrumentar pentru reconstructia
ligamentelor Atașament ghid femural
pentru reconstrucția ACL printr-un port
medial, cu 7 mm offset pentru utilizare cu
mâner Atașament ghid femural pentru
reconstrucția ACL printr-un port medial,
cu 8 mm offset pentru utilizare cu mâner
Atașament ghid femural pentru
reconstrucția ACL printr-un port medial,
cu 9 mm offset pentru utilizare cu mâner
Atașament ghid femural pentru
reconstrucția ACL printr-un port medial,
cu 10 mm offset pentru utilizare cu mâner
Mînerul cu fixator Pentru fiecare
instrument în parte Tendon Stripper gradat
diametru 7 mm(±5%), lungime 300
mm(±5%) Open Stripper Tendon gradat
diametru 7,5 mm(±5%), lungime 300
mm(±5%) Cârlig de prindere da Dilatator
diametrul 8 mm(±5%), lungimea 180mm
(±5%) Ghidul tibial pentru reconstrucția
ACL Tester Grosime Tendon pentru
determinarea grosimii tendonului
dimensiune 7 - 12 mm la intervale de 0,5
mm Instrumente pentru pregătirea
tunelurilor În cazul în care s-a omis un
careva instrument fără de care nu este
posibil lucru, se va completa de ofertant
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pentru funcționarea dispozitivului fără
achiziții suplimentare Dilatator pentru
lame canulat, diametru 6 mm(±5%),
lungime de lucru 145 mm(±5%), scalat la
70(±5%) mm, pentru comprimarea osului
spongios tibial și femural, pentru utilizare
cu mâner Dilatator pentru lame canulat,
diametru 6.5 mm(±5%), lungime de lucru
145 mm(±5%), scalat la 70(±5%) mm,
pentru comprimarea osului spongios tibial
și femural, pentru utilizare cu mâner
Dilatator pentru lame canulat, diametru 7
mm(±5%), lungime de lucru 145
mm(±5%), scalat la 70(±5%) mm, pentru
comprimarea osului spongios tibial și
femural, pentru utilizare cu mâner
Dilatator pentru lame canulat, diametru
7,5 mm(±5%), lungime de lucru 145
mm(±5%), scalat la 70(±5%) mm, pentru
comprimarea osului spongios tibial și
femural, pentru utilizare cu mâner
Dilatator pentru lame canulat, diametru 8
mm(±5%), lungime de lucru 145
mm(±5%), scalat la 70(±5%) mm, pentru
comprimarea osului spongios tibial și
femural, pentru utilizare cu mâner
Dilatator pentru lame canulat, diametru
8,5 mm(±5%), lungime de lucru 145
mm(±5%), scalat la 70(±5%) mm, pentru
comprimarea osului spongios tibial și
femural, pentru utilizare cu mâner
Dilatator pentru lame canulat, diametru 9
mm(±5%), lungime de lucru 145
mm(±5%), scalat la 70(±5%) mm, pentru
comprimarea osului spongios tibial și
femural, pentru utilizare cu mâner
Dilatator pentru lame canulat, diametru
9,5 mm(±5%), lungime de lucru 145
mm(±5%), scalat la 70(±5%) mm, pentru
comprimarea osului spongios tibial și
femural, pentru utilizare cu mâner
Dilatator pentru lame canulat, diametru 10
mm(±5%), lungime de lucru 145
mm(±5%), scalat la 70(±5%) mm, pentru
comprimarea osului spongios tibial și
femural, pentru utilizare cu mâner
Dilatator pentru lame canulat, diametru
10,5 mm(±5%), lungime de lucru 145
mm(±5%), scalat la 70(±5%) mm, pentru
comprimarea osului spongios tibial și
femural, pentru utilizare cu mâner
Dilatator pentru lame canulat, diametru 11
mm (±5%), lungime de lucru 145
mm(±5%), scalat la 70(±5%) mm, pentru
comprimarea osului spongios tibial și
femural, pentru utilizare cu mâner Center
Punch, drept, cu vârf piramidal pentru
utilizare cu mâner, lungime de lucru 145
mm (±5%) Mânere, în formă de T cu
sistem de cuplare rapidă, pentru utilizarea
cu Dilatatoarele cu lame oferite Notcher
cu lamă fină pentru a ajuta la introducerea
șurubului Lungime de lucru 140
mm(±5%) Daltă cu o lungime de lucru de
130 mm Set de instrumente artroscopice
pentru umăr În cazul în care s-a omis un
careva instrument fără de care nu este
posibil lucru, se va completa de ofertant
pentru funcționarea dispozitivului fără
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achiziții suplimentare Obturator canulat cu
mîner diametrul 4,8-5 mm Punch, cu
tăiere transversală cu lățimea de tăiere 3,4
mm(±5%), fălcile curbate, 15 grade în sus,
diametrul cămășii 3 mm, drept, mâner cu
conector de curățare, lungime de lucru 190
mm(±5%) Foreign Body Grasper fălci
drepte, diametrul cămășii 3,5 mm(±5%),
drept, mâner cu conector de curățare,
lungime de lucru 190 mm(±5%) Suture
Grasper fălci drepte, diametrul cămășii 3
mm(±5%), drept, mâner cu conector de
curățare, lungime de lucru 140 mm(±5%)
Pentru reconstrucția umărului 170 mm
Mîner cu 2 fețe plane cu lungimea de
Bone Punch pentru utilizare cu ancore
pentru suturi de titan Cîrlig apucător
Lungime de lucru 150 mm(±5%) Knot
Pusher Lungime de lucru 180 mm(±5%)
Telescopul lateral cu unghi larg de
vizibilitate de 70 ° diametru 4.5
mm(±5%), lungime 180 mm(±5%),
transmisie autoclavabila, cu fibra optica
incorporata *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Conditii:
Achitarea in transe egale, in termen de 36
luni, de la data punerii in functiune a
utilajului medical, cu termen de garantie a
utilajului in aceleasi conditii 36 luni.

61 Turnichet - cod 1054
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61.1 33100000-1 Turnichet - cod 1054 Bucată 1.00 Turnichet COD 1054 Descriere Pentru
stoparea temporară a circulației
sanguineîn procesul activității chirurgicale
asupra membrtelor Alimentare 220V, 50
Hz Numărul de manșete 2 setate
independent Monitoring Dublu, pentru
fiecare manșetă în parte Presiune Timp
Alarmă da mînecă de cauciuc pentru
drenarea sîngelui inclusă în set *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Conditii:
Achitarea in transe egale, in termen de 36
luni, de la data punerii in functiune a
utilajului medical, cu termen de garantie a
utilajului in aceleasi conditii 36 luni.

62 Facoemulsificator - cod 1055
62.1 33100000-1 Facoemulsificator - cod 1055 Bucată 1.00 Facoemulsificator - cod 1055 Sondă

facoemulsificare ultrasonică de înaltă
performanță cu oscilații torsionale și
longitudinale da Posibilitatea de a conecta
două sonde de facoemulsificare pentru
două etape chirurgicale diferite da
Frecvența de lucru a sondei între 32 și 42
KHZ Sistem de infuzie activă pentru
menținerea exactă a presiunii și debitului
irigației de lucru în camera antrioară; da
Setare programabilă a valorii țintă a PIO -
presiune intraoculară de lucru între 20 -
110 mmHG Sistem de control cu
multimicroprocesor da Pompă peristaltică
avansată cu sistem dual de aspirație și
minim 6 role pentru un control precis al
fluidelor și opentru emularea pe principiul
Venturi da Sondă de vitrectomie
pneumatică tip ghilotină cu maxim 4000
tăieri/min; maxim 4000 tăieri/min
Capacitate de coagulare bipolară ; da Mai
multe modalități tradiționale de control al
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puterii ultrasonice, incluzând aplicarea
continuă în Puls și în Burst a puterii
ultrasonice, precum și managementul
ciclului activ pentru modul Puls și Burst;
da Controlul linear al puterii ultrasonice
folosind pedala de comandă fără fir în
etapele procedurii de facoemulsificare; da
Controlul linear al debitului de aspirație în
etapele de I/A, de vitrectomie și
îndepărtare a cristalinului folosind pedala
de comandă fără fir în intervalul de 0-
700+ mmHg Irigație continuă da Pedala
de comandă fară fir, cu 4 funcții auxiliare;
da Sistem de reflux activ, presurizat,
programabil, având presiunea reglabilă,
folosind pedala de comandă; da
Programarea independentei a PIO și a
vacuumului precum și debitul de aspirație
la valorile dorite în etapele de
facoemulsificare, I/A și vitrectomie ; da
Capacitatea de a comuta între etapele
chirurgicale utilizând ecranul tactil,
telecomanda, sau folosind pedala de
comandă; da Sistem automat de
monitorizare a nivelului lichidului de
irigare- BSS și emiterea de avertizări
repetate când se apropie de sfârșit pentru
evitarea colapsului camerei anterioare da
Ecran plat cu diagonal de minim 19" cu
braț articulat: LCD color cu matrice activă
cu ecran tactil; da Telecomandă multicanal
da Memorarea parametrilor chirurgilor pe
memoria internă, cât și posibilitatea de a fi
salvați pe o memorie externă; da Lumină
de lucru deasupra tăvii de instrumente;
lampă de examinare; da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Conditii:
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Achitarea in transe egale, in termen de 36
luni, de la data punerii in functiune a
utilajului medical, cu termen de garantie a
utilajului in aceleasi conditii 36 luni.

63 Microscop oftalmologic - cod 1056
63.1 33100000-1 Microscop oftalmologic - cod 1056 Bucată 1.00 Microscop oftalmologic MICROSCOP

OPERATOR PENTRU CHIRURGIA
POLULUI ANTERIOR ȘI POSTERIOR
COD 1056 Magnificare 4:1 Zoom,
motorizată, cu viteză variabilă și optice
separate pentru vizualizare stereoscopică
pentru operator da Monitor video integrat
da Magnificare motorizată 4.1x(W D
200mm, 10x oculare) Oculare chirurg cu
înclinare variabilă de 0° - 215° (±5°)
Obiectiv APO cu optică cromatică Galilei
corectată, f = 175/200mm (±5mm)
Oculare tip Wide field cu reglaj dioptric,
10 X Iluminare directă fără fibră optică da
Garanție funcționare bec halogen minim
100W de 1000 ore da Sistem de iluminare
cu lumină coliniară nefocalizată da
Iluminare variabilă, coaxială, cu reflex
roșu da Filtre IR și UV integrate da
Focalizare/ magnificare motorizată cu
viteză variabilă da Reglare fin înclinație
manual -30°-+90° (±5°) Interval focalizare
motorizată: 55mm (≥50mm) Sistem X - Y
cu câmp ≥50 x 50mm, motorizat cu viteză
variabilă da Pedală cu minim 14 funcții,
complet programablă inclusiv comanda
BIOM sau analogicul da Pedală de
comandă fără fir și capacitate mare a
acumulatorului da Unitate de control
programabilă cu minim 10 memorii pentru
chirurgi da Unitate de control cu ecran
tactil cu acces direct de către chirurg da
Resetare completă pentru focus,
magnificare, X-Y și stingerea becului da
Frâne electromagnetice da Posibilitatea
sincronizării wireless cu un aparat de
phacoemulsificare compatibil pentru
recepționarea și afișarea parametrilor de
lucru și a etapelor chirurgicale da Scaun
pentru medic da *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
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de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Conditii:
Achitarea in transe egale, in termen de 36
luni, de la data punerii in functiune a
utilajului medical, cu termen de garantie a
utilajului in aceleasi conditii 36 luni.

64 Sistem video pentru fibro-bronhoscop -
cod 1057
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64.1 33100000-1 Sistem video pentru fibro-bronhoscop - cod
1057

Bucată 1.00 Sistem video pentru fibro-bronhoscop
COD 1057 a) Unitate videoprocesor b)
Compatibil cu bronhoscopul existent in
instituție – OLIMPUS-BF-10 c) Cu ieșire
pentru semnal: VBS composite, Y/C, DVI
d) Posibilitatea de întarirea contururilor de
structură pe minim 3 nivele e) posibilitate
de comutare a Irisului in 2 moduri f)
Posibilitatea de etalonare de alb h)
Posibilitatea reglare a luminozității in 2
moduri i) Când camera este deconectată să
fie arătate barele de culori j) Cap camera
cu lungimea cablului de cel putin 3 metri
k) Tipul de scanare CCD l) Sensibilitatea
minim: 4[lux], F1.4 m) Capul camerei să
aiba posibilitatea să fie imersat în solutie
de dezinfecție n) Sterilizarea chimică sau
cu etilen oxid. o) Adapter pentru
conectarea fibro-bronhoscopului la cameră
p) Monitor medical pentru vizualizarea de
imagini endoscopice de minim 23.6-inch
q) Rezolutie Full HD: 1920 X 1080 r)
Intrare si ieșire semnal variabila: Y/C,
Composit, HDMI (compatibil cu DVI) s)
Unghi de vedere minim – 178º/178º t)
Troliu de endscopie compatibil cu
echipamentul oferit, cu brat pentru fixarea
monitorului LCD, cu suport culisant
pentru Tastaura, cu suport pentru 2
endoscoape, prevazut cu roți blocabile u)
Pense de biopsie pentru bronhoscop canal
2.0mm - 4 buc *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

65 Ultrasonograf General, OB/Gyn,
Vascular, performanţă înaltă - cod 1058

65.1 33100000-1 Ultrasonograf General, OB/Gyn, Vascular,
performanţă înaltă - cod 1058

Bucată 1.00 Ultrasonograf General, OB/Gyn, Vascular,
performanţă înaltă Cod 1058 APLICAŢII
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CLINICE General, OB/Gyn, Vascular Tip
sistem Staționar Consolă Mobilă Sus/Jos
Da Suport pentru sonde ≥ 4 PROBE
PORTURI active ≥ 4 PROBE TIP, MHz
Linear single cristal 5 - 15 MHz
Endocavitară 4-9 MHz Convex 2-8 MHz
Sondă 4D 2 - 8 MHz Multifrequency ≥7
în dependență de sondă NIVELE DE GRI
≥ 256 Gama de frecvență sistem ≥ 23
GAMA DINAMICĂ ≥ 260 dB Adâncimea
scanării ≥ 35 cm POSTPROCESARE
IMAGINE MODURI 2D da M-mod da
Harmonic imaging: THI și PHI da mod
4D multiplanar da mod 4D da Elastografie
da Harmonic imaging da Imagine
Trapizoidală da Duplex Da Triplex Real
time Da DOPPLER Tip CW, PWD, CFM,
Tisular, PDI, Mod energetic de înaltă
rezoluție cu inidcarea direcțiilor fluxului
sanguin Frecvența ajustabilă da
Diapazomn de viteză ajustabil da Măsurari
spectru Automat, Semi-automat, manual
FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale
da Diapazon dinamic selectabil da
Focalizare de transmisie ajustabilă da
Focalizare de recepţie dinamică da
Ajustare automata spectru doppler/
imagine 2D prin apasarea unui singur
buton da Funcție de auto compensare a
vitezei de propagare a ultrasunetului dintre
diferite tipuri de tesuturi da Compunere
spațială ≥3 Funcție de auto filtrare a
artifactelor da PAN/ZOOM imagine în
timp real da imagine îngheţată da
STOCARE IMAGINI Capacitate ≥500GB
USB da Cine da DICOM 3.0 da
MONITOR integrat de control
touchscreen ≥10 inch PACHETE DE
ANALIZĂ OB/Gyn da Vascular da
Elastografie da Intima Media da
Translucenta Nucala da Calaculul automat
folicular da General da Posibilitatea
efectuării Up Grade da MONITOR ≥ 21"
DIVIZARE MONITOR în timp real fără
pierdearea din calitatea imaginii da
"Aparatul să fie proiectat pentru
următoarele aplicații: examenul
abdominal, ginecologie și Obstetrică,
mamolog, sistemul musculoscheletic,
neonatologie, urologie, endocrinologie,
examenul vascular " Printer incorporat da
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
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conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

66 Termometru cameră - cod 1059
66.1 33100000-1 Termometru cameră - cod 1059 Bucată 5.00 Termometru cameră Cod 1059 Parametrul

Specificația Descriere Termometru
mecanic pentru măsurarea temperaturii
din încăperi Material lichid organic
colorat Rezoluție 0.1 grade Descrierea
Afișare 0°C +50°C *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

67 Dermatoscop mobil digital pu Iphone 6,
6S - cod 1060
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67.1 33100000-1 Dermatoscop mobil digital pu Iphone 6, 6S
- cod 1060

Bucată 1.00 Dermatoscop mobil digital pu Iphone 6,
6S COD 1060 Descrierea "Dermatoscop
mobil digital cu platformă de utilizare
pentru Iphone 6/6s " "Utilizabil cu
smartphone Iphone 6/6s" da Mărire optică
a imaginii x 15 Mărire imagine digitală x
40 "Placă de contact cu scară milimetrică"
da "Utilizare în regim de iluminare cu
polarizare și fără polarizare" da "Utilizare
în regim de contact și fără contact" da
Accesorii set încărcător 5V, < 500 mA
cablu micro USB *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

68 Dermatoscop mobil digital pu Iphone 7, 8
- cod 1061
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68.1 33100000-1 Dermatoscop mobil digital pu Iphone 7, 8 -
cod 1061

Bucată 1.00 Dermatoscop mobil digital pu Iphone 7, 8
COD 1061 Descrierea "Dermatoscop
mobil digital cu platformă de utilizare
pentru Iphone 7 / 8" "Utilizabil cu
smartphone Iphone 7 / 8" da Mărire optică
a imaginii x 15 Mărire imagine digitală x
40 "Placă de contact cu scară milimetrică"
da "Utilizare în regim de iluminare cu
polarizare și fără polarizare" da "Utilizare
în regim de contact și fără contact" da
Accesorii set încărcător 5V, < 500 mA
cablu micro USB *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

69 Oftalmoscop mobil digital pu Iphone 7, 8
- cod 1062
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69.1 33100000-1 Oftalmoscop mobil digital pu Iphone 7, 8 -
cod 1062

Bucată 1.00 Oftalmoscop mobil digital pu Iphone 7, 8
COD 1062 Descrierea Oftalmoscop
(funduscamera), mobil digital cu
platformă de utilizare pentru Iphone-7/8
"Utilizabil cu smartphone Iphone 7 / 8" da
Ajustabil +15/-15 dioptrii Autofocus +3/-3
dioptrii Accesorii set încărcător *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

70 Pheumotonometru oftalmologic - cod
1063



11.07.2019 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 101/301

70.1 33100000-1 Pheumotonometru oftalmologic - cod 1063 Bucată 1.00 Pheumotonometru oftalmologic COD
1063 Descrierea Pheumotonometru
oftalmologic fără contact cu ochiul,
utilizare în regim de screening, fără
utilizarea anesteziei Tip dispozitiv fără
contact cu ochiul Diapazon de măsurare 5
– 50 mm.col. mercur Rezultat mediu după
4 măsurări da Transmitere de date prin
USB port Imprimanta termică da
Tensiunea de alimentare 220V/50hz
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

71 Autokeratorefractometru - cod 1064
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71.1 33100000-1 Autokeratorefractometru - cod 1064 Bucată 1.00 Autokeratorefractometru COD 1064
Descrierea Tehnologie „Rotary Prism”
Ecran Touchscreen da, rotativ ≥ 7 inch
Măsurare automată ochiul stâng - ochiul
drept da Procesul de erxamenare automat
și manual da Măsurări sferice -
25D/+25D, pas de măsurare 0,12D
Măsurări cilindru -10D/+10D, pas de
măsurare 0,12D Unghiul axei cilindrului 1
- 180º, pas 1º Diametrul minimal al
pupilei 2mm Raza curburii corneei 5 – 10
mm, pas 0.1 mm Refracție 1,3375
Refracția corneei 67,5D – 33,75D, pas
0,12D Astigmatism cornee - 10D- 10D,
pas 0,12D Unghi axă astigmatism 1- 180º,
pas 1º Suprafața de măsurare Ø 8,00 mm
Distanța dintre pupile "măsurare automată
20 – 85 mm, interval maximal 1 mm"
Distanța vertex "0 (lentile contact), 12mm
și 13,5mm (ochelari cu diferite tipuri de
rame)" Regim special de măsurare în
cazul lentilelor intraoculare da Imprimanta
termică da Tensiunea de alimentare
220V/50hz *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

72 Perimetru oftalmologic - cod 1065
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72.1 33100000-1 Perimetru oftalmologic - cod 1065 Bucată 1.00 Perimetru oftalmologic COD 1065 Tip
automat Examinarea cinetică da 2 sisteme
de utilizare vederea centrală și periferică
Regim de măsurare rapid, prescurtat
Regim deplin da Compatibil cu
calculatorul da Imprimantă termică da
Tensiunea de alimentare 220V/50hz
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

73 Audiometru pentru screning - cod 1066
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73.1 33100000-1 Audiometru pentru screning - cod 1066 Bucată 1.00 Audiometru pentru screning COD 1066
Tip portabil Display da Transmitere
aeriană a sunetului 10 – 100 dB diapason
de frecvență 125 – 8000 HZ Semnale
sonore ton, plus, melodie cu scară 1 – 5
dB Posibilitatea testului „Hughson
Westloke” Buton răspuns pacient da Căști
de sunet da Formulare audeograme sau
Imprimantă termică da Greutate maximă ≤
3 kg Alimentare baterie internă și de la
priza de perete 220V/50hz *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

74 Microscop biologic digital - cod 1067
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74.1 33100000-1 Microscop biologic digital - cod 1067 Bucată 1.00 Microscop biologic digital COD 1067
Camera ≥ 5 megapixeli rezoluție foto ≥
2560x1920 rezoluție video ≥ 1280x720
Display LCD, ≥ 8 inch touchscreen ≥
1280x800 Distanță interpupilară 48 -75
mm Binocular cu înclinație 30° Focusare
ajustabilă x4, x10, x40, x100 Iluminare
bec halogen cu luminozitate ajustabilă
Condensor filtre albastre și verde Stocare
informație SD card Conexiuni HDMI,
USB Obiectiv plan acromatic x20 da
Obiectiv x 100 pentru câmp întunecat da
Kit fază contrast da "Condensor pentru
câmp întunecat uscat și cu ulei" da
Tensiunea de alimentare 220V/50hz
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

75 Dozator automat cu volum variabil 5-50
ul - cod 1068
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75.1 33100000-1 Dozator automat cu volum variabil 5-50 ul -
cod 1068

Bucată 1.00 Dozator automat cu volum variabil 5-50 ul
Cod 1068 Descriere Dozator de laborator
cu volum variabil, monocanal Parametru
Specificația Volum Limita minimă 5 µl
Volum Limita maximă 50 µl Rezolutie de
instalare 0.02 Numarul de canale 1
Precizia: limita de jos ± 2 % Precizia:
limita de sus ± 0.8 % *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

76 Dozator automat cu volum variabil 20-
200 ul - cod 1069
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76.1 33100000-1 Dozator automat cu volum variabil 20-200
ul - cod 1069

Bucată 1.00 Dozator automat cu volum variabil 20-200
ul Cod 1069 Descriere Dozator de
laborator cu volum variabil, monocanal
Parametru Specificația Volum Limita
minimă 20 µl Volum Limita maximă 200
µl Rezolutie de instalare 0.2 Numarul de
canale 1 Precizia: limita de jos ± 2 %
Precizia: limita de sus ± 1 % *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

77 Dozator automat cu volum variabil 100-
1000 ul - cod 1070
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77.1 33100000-1 Dozator automat cu volum variabil 100-
1000 ul - cod 1070

Bucată 1.00 Dozator automat cu volum variabil 100-
1000 ul Cod 1070 Descriere Dozator de
laborator cu volum variabil, monocanal
Parametru Specificația Volum Limita
minimă 100µl Volum Limita maximă
1000µl Discretul de programare 1µl
Numarul de canale 1 Precizia: limita de
jos ± 1 % Precizia: limita de sus ± 0.5 %
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

78 Ventilator pulmonar adult, pediatric
(caracteristici avansate) - cod 1071

78.1 33100000-1 Ventilator pulmonar adult, pediatric
(caracteristici avansate) - cod 1071

Bucată 6.00 Ventilator pulmonar adult, pediatric
(caracteristici avansate) Cod 1071
Descriere Ventilatoarele mecanice oferă
suport ventilator temporar sau permanent
pentru pacienţii care nu pot respira pe cont
propriu sau care au nevoie de asistenţă,
menţinînd o ventilare adecvată.
Parametrul Specificația Tip Mobil, pe
suport cu rotile da Tip pacient adult,
pediatric da Gama de control/setări Volum
total 20-2,000 mL Flux inspir 3-180 L/min
Presiune inspir 0-80 cm H2O Rata
respiratorie 0-120 rpm Timp inspir 0-3 s
Timp expir 1 la 8 s Rata I:E 1:4 to 4:1
Pauză la inspir 0-3 sec Pauză la expir 0-3
sec FiO2, % 21-100 Buton pentru
respirație manuală da PEEP/CPAP 0-45
cm H2O Suport presiune 0-45 cm H2O
Inhalator da Mecanism triger Presiune,
flux Bias/base flow range, L/min 0 la 20
L/min Ajustarea presiunii pantă/rampă da
Funcția suspin Buton 100 % O2 da
Timpul maxim activ al butonului 100 %
O2 2 min Blocarea panoului de control da
Moduri de operare Modul A/C A/C Volum
respirator da A/C presiune respiratorie da
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Modul SIMV SIMV volum respirator da
SIMV presiune respiratorie da Modul
SIPAP/Spontan SIPAP suport presiune da
Modul Apnea-backup da Moduri
combinate da Ventilație neinvazivă da
Modul Bilevel/APRV da Parametri
monitorizați/afișați Presiunea inspiratorie
maximă da Presiunea medie în căile
respiratorii da Presiunea PEEP da
Volumul total da Monitorizarea CO2 da
Monitorizarea FiO2 da Rata respiratorie
da Timp inspir da Timp expir da Rata I:E
da Volumul minutar spontan da Alarme
pacient FiO2 mare/mic da Volum minutar
mare/mic da Presiune inspir mare/mică da
PIP mare da PEEP mare da Lipsă PEEP
da Apnea da Presiune/ocluzie continuă
ridicată da Inversare IE da Circuit
respirator deconectat da Alarme
echipament Lipsă alimentare gaz da Lipsă
alimentare electrică da Baterie descărcată
da Eroare de sistem Sensor decalibrat,
scurgere prin valve Autodiagnostic da
Interfața Interfața cu dispozitivele
exterioare da Porturi pentru ieșirea datelor
da Port pentru alarmă la distanță da Ieșire
analogică da Raportarea alarmelor și
starea pacientului afișare pe display da
Transmiterea rapoartelor la imprimată da
Posibilitatea conectării în rețea
centralizată da Display LCD TFT da
Mărimea ≥ 10 inch Touchscreen da
Compresor de aer Integrat în
dispozitivului, tip turbină da Alimentare
Pneumatică Compresor intern da Gazele
comprimate aer, O2 Presiunea în rețea 3-6
atm Electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz
da Baterie internă reîncărcabilă da Timp
operare baterie ≥ 1 h Accesorii Circuite
respiratorii adult tip reutilizabil ≥ 2 set.
Mască respiratorie adult tip reutilizabil ≥ 1
set. Senzor CO2 adult tip reutilizabil ≥ 1
set. Adaptor CO2 adult ≥ 20 buc.
Umidificator Umidificator cu mentinerea
temperaturi si umidificarea aerului în
regim automa, Compatibil cu ventilatorul
da Două regimuri de funcționare, mască
respiratorie, sondă endotrahială da Cameră
de umidificare Adult tip reutilizabil ≥ 2
buc. Filtre antibacteriale adult unică
utilizare ≥ 100 buc. Senzor de debit adult
tip reutilizabil ≥ 2 buc. Plamăn de test
adult tip reutilizabil ≥ 1 buc. Suport pe
rotile Min. 4 rotile da Min. 2 roți cu frînă
da Braț articulat pentru fixarea furtunelor
respiratorii da Suport pentru
fixarea/atașarea cablurilor electrice,
furtunul aer, oxigen pentru transportare,
depozitare da Mîner pentru transportare da
Coș pentru accesorii da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
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dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

79 Soft Brain perfusion CT - cod 1072
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79.1 33100000-1 Soft Brain perfusion CT - cod 1072 Bucată 1.00 Soft Brain perfusion CT COD 1072 Soft
pentru vizualizarea, procesarea și analiza
imaginilor creierului achiziționate prin
dispozitive de imagine CT compatibile cu
DICOM 3.0 standard. Sistemul compatibil
trebuie sa oferă atât capabilități de
vizualizare cât și analiză pentru seturile de
date funcționale și dinamice, obținute cu
CT Perfusion și RMN si include module: •
Modulul DWI pentru a vizualiza
proprietățile locale de difuzie a apei din
analiza datelor RMN ponderate prin
difuzie. • Modulul de analiză dinamică
pentru vizualizarea și analiza datelor
dinamice ale imaginilor, care prezintă
proprietățile schimbărilor de contrast în
timp. Această funcționalitate include
calculul parametrilor referitori la fluxul
tisular (perfuzia) și volumul sângelui
tisular. • Modulul RAPIC CT pentru a
corecta imaginile capului CT și pentru a
identifica regiunile ASPECT utilizând o
rețea standard, cu prezentarea unităților
Hounsfield pentru fiecare regiune în
tabelul adiacent imaginilor. *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

80 Unitate/Dispozitiv de control al infecțiilor
aerogene - cod 1073

80.1 33100000-1 Unitate/Dispozitiv de control al infecțiilor
aerogene - cod 1073

Bucată 4.00 Unitate/Dispozitiv de control al infecțiilor
aerogene Denumirea dispozitivului:
Unitate de control al infecțiilor aerogene
COD 1073 Principiul de lucru: prin
distrugere de microorganizme Viteza de
distrugere a microorganizmelor 0.002 -
0.1 sec Locul distrugerii
microorganizmelor în interiorul
dispozitivului Tehnologia de baza:
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generare de cîmp plazmatic Clasificarea
electrică: 230VAC, 50Hz Consum de
energie maximal: 20W/oră Dimensiuni: ≤
40x40x15 cm Greutate maximă: 5 kg
Volum de aer prelucrat: 220 - 260 m3/oră
Viteza ventilatorului: reglabilă, cu 2 trepte
Nivelul maximal de zgomot: ≤ 45 dB
Utilizarea consumabilelor: fără utilizarea
consumabilelor Utilizarea dispozitivului în
prezența pacienților și personalului
medical: Fără restricții Prezența de
produse secundare (miros, radiație, alte) în
rezultatul lucrului dispozitivului: Fără de
emisie a produselor secundare Dovada
eficacității asupra virușilor: Vor fi
prezentate dovezi/rezultatele testelor
efectuate de laboratoare internationale
Dovada eficacității asupra bacteriilor: Vor
fi prezentate dovezi/rezultatele testelor
efectuate de laboratoare international
Dovada eficacității asupra fungilor
(micetelor): Vor fi prezentate
dovezi/rezultatele testelor efectuate de
laboratoare international Dovada
eficacității asupra compușilor organici
volatili: Vor fi prezentate
dovezi/rezultatele testelor efectuate de
laboratoare internationale Dispozitiv
medical: Da. Înregistrat în registrul
dispozitivelor medicale. Calitate și
siguranța, certificări ISO 9001, ISO
14001, OHSAS18001 *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

81 Balanta analitica - cod 1074
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81.1 33100000-1 Balanta analitica - cod 1074 Bucată 1.00 Balanta analitica Cod 1074 Descriere
Balanta analitica pentru laboratoare cu
destinație de cantariri multiple într-un
program pentru dozare prestabilit
Parametru Specificaţia Greutatea maximă
≤ 2 kg Precizie ± 0.1 mg Calibrare digitala
da Numarare da Cintarire procentuala %
da Conversie unitati de masura
nestandartizate da Conversie unitati de
masura standartizate da Aducere automata
la zero da Aducere manual la zero da Tara
semiautomata da Dimensiune platou ≈ 80-
90 mm Dimensiune exterioare ≤ 300 x200
x300 mm *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

82 Sistem automat p/u detectie microbiana
in hemocultura - cod 1075
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82.1 33100000-1 Sistem automat p/u detectie microbiana in
hemocultura - cod 1075

Bucată 1.00 Sistem automat p/u detectie microbiana in
hemocultura Cod 1075 Descriere
analizator bacteriologic pentru laboratoare
destinat detecției rapide a bacterioemiei și
fungemiei. Parametru Specificaţia
Capacitate 40-60 celule Calibrare digitala
da Numarare da Cintarire procentuala %
da Conversie unitati de masura
nestandartizate da Conversie unitati de
masura standartizate da Aducere automata
la zero da Aducere manual la zero da Tara
semiautomata da Dimensiune exterioare ≤
400x300x400 mm *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

83 Videobronhoscop - cod 1076
83.1 33100000-1 Videobronhoscop - cod 1076 Bucată 1.00 Videobronhoscop Cod 1076 Descriere

Videobronhoscop destinat pentru
examenul endotraheal / endobronhial și
pentru intubație; intubație nazotraheală
video; examinarea poziției tubului dublu-
lumen; secvența secreției traheale video;
anestezie locală pentru laringofaringe;
Parametrul Specificația Videobronhoscop
cu CMOS chip on tip, Sa nu aiba fibre
optice, sa fie posibilitate de a afisa
imaginea direct pe ecran mic atasat direct
pe videobronhoscop de marimea ≥ 4 inch
Da Conectarea bronhoscopului cit la ecran
mic atasat atat si la ecran mai mare dupa
necesitati pentru diferite tipuri de
proceduri Da Deviere Sus/Jos 180°
directia de vizualizare 0° unghiul de
vizualizare 90° lungimea de lucru 60cm
canal lucrativ ≥ 2.6mm diameterul
exterior distal 5.2mm balansul de alb
automatic/manual sa fie disponibil si la
monitor si la bronhoscop. Da Bateria
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reincarcabila cu posibilitatea de lucru
continuu ≥ 3 ore ghidul de căi respiratorii
să fie prevăzut in bronhoscop Da
monitor/ecran mic atasat la bronhoscop sa
fie rotativ, in stinga cit si in dreapta, sus si
jos, unghiul rotativ sa fie nu mai mic de
150° Da sa fie compatibil cu spalatori de
la Olympus, BHT si Soluscope, sa aiba
obligator adapter pentru test la scurgeri.
Da Ecran/monitor sa aiba posibilitate de a
salva imagini si video si posibilitatea de a
transfera datele la calculator prin SD card
sau USB Da Sa fie aplicat pentru intubatii,
verificarea pozitiei, biopsie, lavaj bronsic,
injectarea medicamentelor, aspiratie etc.
Da Sa aiba acoperire pentru endoscop si
troleu pentru monitor Da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

84 Sistem de racire a pacientului - cod 1077
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84.1 33100000-1 Sistem de racire a pacientului - cod 1077 Bucată 1.00 Sistem de racire a pacientului Sistemul
oferă o reglare a temperaturii corporale
programabile, menținând controlul în
mâinile îngrijitorului. Cod 1077 Parametru
Specificație Tip Mobil Intervalul
temperaturii lichidului - manual 4°C –
42°C Intervalul de setare a temperaturii
pacientului 30°C – 40°C Capacitatea
rezervorului >7,5 L Rata de flux 36 gph
Incaltitor ≥ 800 Watts Tip Display led
Acuratete Temperatura pacientului (+-0.3
)C Temperatura apei (+-0.5)C Control
Manual 10-50 C Auto 30-45 C
Dimensiuni ≤ 45 x 45 x 100 cm Accesorii
Tuburi de conectare (reutilizabil) Da Kit
complet (Vesta pentru pacient, invelis
pentru cap, plapuma completa pentru
corp) Da *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

85 Criostat - cod 1078
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85.1 33100000-1 Criostat - cod 1078 Bucată 1.00 Criostat Cod 1078 Descriere Dispozitiv
destinat pentru obținerea de secțiuni de
țesut înghețat proaspăt în scopul
diagnosticării exprese a biopsiei luate în
timpul operațiilor, legate de studiul
sistemelor de enzime, antigenice și alte
proteine ale țesutului, pentru o serie de
studii microscopice, pentru histochimie
enzimelor, imunomorfologiei etc.
Parametrul Specificația Inghețarea rapidă
pînă la -50 ° C Grosimea plăcii de la 1
până la 100 de microni. Retragerea
automată da Numărătoarea automată da
Tăierea totală da Temperatura minimă
pina la -35 ° C. Calibrarea automată da
Alimentarea Rețeaua electrică 220 V, 50
Hz da Dimensiuni generale aparat ≤800 x
700 x 1300 mm cameră de lucru ≥500 x
400 x 300 mm *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

86 Microtom cu sanie - cod 1079
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86.1 33100000-1 Microtom cu sanie - cod 1079 Bucată 1.00 Microtom cu sanie Cod 1079 Descriere
Dispozitiv de laborator destinat pentru a
produce secțiuni de înaltă calitate pentru
histopatologie de rutină ( parafină ).
Parametru Specificaţia Intervalul de
temperatură de funcționare +10 ° C până
la +40 ° C Umiditate relativă max. 80%
Intervalul de temperatură de funcționare în
timpul depozitării +5 ° C până la + 55 ° C
Umiditatea în timpul depozitării max.
80% Microtome Secțiunea grosimii
secțiunii 0,5-60,0 μm Setările pentru
grosimea secțiunii "0,5 - 5 μm 5,0 - 10,0
μm 10,0-20,0 pm 20,0-60,0 μm"
Dimensiunea maximă a probelor 50 x 60 x
40 mm Declinație 0 ° - 45 ° Accesorii
Strat protector da Mâner cu mâna,
asistent. da Consumabile "Mănuși de
protecție rezistente la tăiere de dimensiune
S" da "Mănuși de protecție rezistente la
tăiere de dimensiune M" da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

87 Cîntar pentru deseuri - cod 1080
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87.1 33100000-1 Cîntar pentru deseuri - cod 1080 Bucată 1.00 Cîntar pentru deseuri Cod 1080 Descriere
Cîntar pentru deseuri destinat pentru
determinarea greutăţii Parametru
Specificaţia Greutatea maximă ≥ 100kg
Precizie ≤ ±50 gr Calibrare manuală da
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

88 Sistem de includere in parafina - cod
1081
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88.1 33100000-1 Sistem de includere in parafina - cod 1081 Bucată 1.00 Sistem de includere in parafina Cod 1081
Descriere Consola de includere in parafina
,este formata din trei module: modulul
principal, crio modulul si modulul termic
care pot fi pozitionate in orice ordine, in
functie de preferinta utilizatorului si de
fluxul de lucru Parametru Specificația
Consola principala (modul includere)
Dimensiuni: ≤ 70x70x50 cm Capacitatea
rezervorului ≥ 5 L Tăvi pentru
casete/matrite capacitate ≥ 1,8 lb Spot
rece: până lasupermega;casete
Temperaturi ≥ - 1 0 "C Alimentare
nominală: 220 V / 50Hz Temperaturi de
lucru: temperatura ambiantă ≥60 ° C
Putere maximă 1000V / A Accesorii
incluse pedală pentru debit parafina
Crioconsola (modul placa rece)
Dimensiuni: ≤40 x60x50 cm Capacitatea
≥ 80 casete dimensiuni standard "
Alimentare nominală:" 220 V/50 Hz
Temperaturi de lucru: temperatura
ambiantă de la ambient la -20 Putere
maximă 200V/A Accesorii incluse da "
Consol termica cu podea dubla ( modul
placa calda) " Dimensiuni: ≤ 50x60x50
cm Bazin superior detasabil "≥5,5 Lt de
parafina" Bazin inferior detasabi ≥ 3 Lt de
parafina Temperaturi de lucru:
temperatura ambiantă " de la ambient la
75 ° C" Alimentare nominală 220 V/50 Hz
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

89 Baie de apa combinata cu masuta
termica pentru histologie - cod 1082
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89.1 33100000-1 Baie de apa combinata cu masuta termica
pentru histologie - cod 1082

Bucată 1.00 Baie de apa combinata cu masuta termica
pentru histologie Cod 1082 Descriere Baie
de apa pentru laboratoare combinata cu
masuta termica destinat pentru histologie
Parametru Specificatia Domeniul de
temperatura 50 C - +99.90C Capacitate ≥
7 l Diametrul deschiderii 40 - 200 mm
Dimensiuni interne a suprafetei de lucru)
≥ 150 x 150 x 100 mm Alimentare 230 V/
50 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

90 Instalație pentru colorarea lamelor
histopatologice - cod 1083
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90.1 33100000-1 Instalație pentru colorarea lamelor
histopatologice - cod 1083

Bucată 1.00 Instalație pentru colorarea lamelor
histopatologice COD 1083 Descrierea
Este un dispozitiv de laboratror , de linie,
destinat pentru a procesa probe biologice
de la deparafinare la colorarea histo-
patologică Parametru Specificație
Numărul de stații 10 - 20 Numărul stației
de reactivi ≥ 15 Numărul de programe
stocate 5 - 10 Numărul de probe în proces
≥50 Capacitatea unei tăvi unice pina la
1000 ml Setarea intervalului de timp
pentru fiecare pas 1 - 99 h Intervalul de
temperatură De la ambient la 99 ° C
Suspensie în sus și în jos min 5 ori la
fiecare 5 minute Tensiune nominală de
alimentare 220 V / 50 Hz *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

91 Sistem de racire rapid a blocului de
parafina - cod 1084
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91.1 33100000-1 Sistem de racire rapid a blocului de parafina
- cod 1084

Bucată 1.00 Sistem de racire rapid a blocului de
parafina COD 1084 Descriere
Dispozitivul pentru laborator care permite
racirea rapida si usoara a blocurilor de
parafina. Parametru Specificatia Domeniul
de temperatura intre -2°C și -15°C Timp
de racire ≈ 5 minute Timpul necesar
atingerii temperaturii stabilite ≤ 15 minute
Capacitatea placii de racire ≥ 50 blocuri
de parafina Tensiunea de alimentare
220V/50Hz Dimensiunea placii de racire
≈ 300 x 250 mm *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

92 Aparat de decalcifiere automat - cod
1085
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92.1 33100000-1 Aparat de decalcifiere automat - cod 1085 Bucată 1.00 Aparat de decalcifiere automat COD 1085
Descrierea Este un dispozitiv de laborator
care permite histotecilor să "adapteze"
procesul lor de fixare / decalcifiere la
caracteristicile specifice ale specimenelor
țesutului osos Parametru Specificatii
tehnice Rezervoarele ventilate și zona
cavității Terminal cu ecran tactil ≥ 5 inch
Canaele de iesire USB Regimuri de
temperatura pentru decacifiere 37 ºC, 50
ºC Timpul de fixare și decalcifiere 2 - 18
Ore Dimensiuni ≤ 500x400x500 mm
Alimentare 220 V, 50 Hz *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

93 Aparat pentru includerea lamelor si
acoperire cu lame - cod 1086
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93.1 33100000-1 Aparat pentru includerea lamelor si
acoperire cu lame - cod 1086

Bucată 1.00 Aparat pentru includerea lamelor si
acoperire cu lame - Cod 1086 Descriere
este un dispozitiv automatizat de
acoperire, destinat utilizării în laboratoare.
Parametru Specificaţia Capacitate 400-450
celule/ora Încărcarea /descărcarea
rafturilor fără deschiderea capotei da
Panou cu simboluri intuitive da Afișaj
pentru mesaje text da Conversie ușoară la
alte dimensiuni ale hârtiei da Reîncărcare
ușoară, fără bule, a suportului da Operare
simplă da Rezervor de montare fără
presiune cu capacitate pina la 100 ml
Rafturi 20-30 "Depozitare și transport
Interval de temperatură" de la -20 ° C
până la + 50 ° C Lamelele Lungime 40,
50, or 60 mm / ±0.3mm Latime 24 – 25
mm Grosime nr.1 (0.15 – 0.20 mm)
Compatibilitate lamele cu majoritatea
producatorilor *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

94 Cuptor pentru uscarea histopatologica
(cu aer) - codul 1087
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94.1 33100000-1 Cuptor pentru uscarea histopatologica (cu
aer) - codul 1087

Bucată 1.00 Cuptor pentru uscarea histopatologica (cu
aer) Codul 1087 Descrierea Cuptor de
uscare destinat în special pentru a efectua
un proces de uscare rapid și eficient
Parametru Specificatia Capacitatea ≥ 50 L
Diapazonul de lucru 5-300℃ Abaterea
Temperaturi ± 1.0℃ Cantitatea
incărcăturii ≥15kg Consumul de caldura
pînă la 1.5 KW Tensiunea de alimentare
220 V / 50 Hz Dimensiunea internă ≥
300×300×300 Accesorii optionale Rafturi
suplimentare da Interfață RS485 da
Comunicare externă da Dispozitiv de
control al temperaturii da Alarmă wireless
SMS da Stocare USB da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

95 Troleu transport ICU - cod 1088
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95.1 33100000-1 Troleu transport ICU - cod 1088 Bucată 2.00 Troleu transport ICU Cod 1088 Descriere
Troleu destinat pentru transportarea
Dispozitivelor Medicale la momentul
transportarii patului cu pacient. Parametru
Specificație Roți Diametru ≥15 cm Frine
≥ 2 Material Oțel inox modul de bază cu 2
cleme de andocare Da Sine de fixare 25 x
10 ≥4 Buc. Sloturi variabile pentru piuliță
≥12 buc. Suport monitor de pacient Da
Sertar cu montare pe troleu Da Cos de
inox cu posibilitate de fixare pe troleu Da
Suport de fixare a balonului de O2 2-5 L
Da Modul Softlift Da Posibilitatea
extinderii unitatii de transport in
dependenta de patul pacientului 210-460
mm Dimensiuni Lat. 660 x Lung. 440 x
Inal. 1700 mm *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

96 Sistemul de rezecție artroscopică - cod
1089
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96.1 33100000-1 Sistemul de rezecție artroscopică - cod 1089 Bucată 1.00 Sistemul de rezecție artroscopică Cod
1089 Descriere Dispozitiv de șlefuire
destinat intervențiilor chirurgicale
artroscopice cu o gamă largă a vitezei de
rotație cu putere înaltă, Corespundere
Parametru Specificaţia Tnsiunea de
alimentare Cablu de alimentare schuko ->
C13 (220V, 50-60 Hz) Da Dimensiunea
lungime, lățime și înălțime ≤ 45 x 40 x 20
cm Accesori " Burghiu" Viteza ≥ 80.000
rpm Electric - Menține viteza sub sarcină
Da Unghi 0°, 20° blocare prin răsucire Da
Piesa de mana pentru ras Viteza maxima
de operare ≤10.000 rpm Manerul ușor de
folosit permite poziționarea la 360 de
grade a lamelor de aschiere și a burghiului
în piesa manuală Da Buton de control ce
permite controlul sigur al aspirației prin
piesă de mână . Da Motor Electric Da
Optiunele standarte Pedala de picior Da
Piese adugatoare Da Manual de utilizare
(limba de stat); service manual Da
SISTEMUL DE STERILIZARE
Autoclavabil sau sterilizatre cu plasmă
prin vapori de peroxid Da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

97 SET BRONHOSCOPIE PENTRU
CHIRURGIA TORACICA - cod 1090

97.1 33100000-1 Videobronhoscop Terapeutic, tip 1, HDTV -
cod 1090

Bucată 1.00 SET BRONHOSCOPIE PENTRU
CHIRURGIA TORACICA COD 1090
Videobronhoscop Terapeutic, tip 1, HDTV
– 1 BUC. a) Inregistrare imaginii video in
calitate FULL-HD(1080p). b) Stocarea
imaginii statice si video pe stick USB c)
Cu CCD compatibil HDTV (High
Definition TV) d) Camp de vedere
(minim): 120° e) Permite investigarea
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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 delimitarea a leziunilor de la nivelul
mucoasei f) Adancimea campului vizual
(minim): 3-100 mm g) distanta minim
vizibila: 3,0 mm h) Capacitate de flexiune
(minim): sus 180°,jos 130° i) Posibilitate
de rotire a partii de insertie pentru a putea
crea flexiune dreapta/stang(minim): 120° /
120° j) Manerul de comanda prevazut cu
minim 4 butoane cu functii variabile k)
Canal instrumentar min. 2,8 mm l)
Diametru exterior maxim al tubului de
insertie: 6,0 mm m) Diametru exterior
maxim al capului distal: 6,2 mm n) Cipul
endoscopului sa stocheze datele de
identificarea ale endoscopului care se
afiseaza pe ecran o) Lungimea de lucru
(minim): 600 mm p) 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 q) Compatibil cu
trusa de endoscopie EXERA III existent in
instituti *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
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97.2 33100000-1 Videobronhoscop Ultrasubtire, HDTV - cod
1090

Bucată 1.00 Videobronhoscop Ultrasubtire, HDTV – 1
BUC. a) Cu CCD compatibil HDTV
(High Definition TV) b) Camp de vedere
(minim): 110° 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 delimitarea a leziunilor de la nivelul
mucoasei d) Adancimea campului vizual
(minim): 2-50 mm e) distanta minim
vizibila: 1,5 mm f) Capacitate de flexiune
(minim): sus 210°,jos 130° g) Posibilitate
de rotire a partii de insertie pentru a putea
crea flexiune dreapta/stang(minim): 120°
h) Manerul de comanda prevazut cu
minim 4 butoane cu functii variabile i)
Canal instrumentar min. 1,2 mm j)
Diametru exterior maxim al tubului de
insertie: 2,8 mm k) Diametru exterior
maxim al capului distal: 3,1 mm l) Cipul
endoscopului sa stocheze datele de
identificarea ale endoscopului care se
afiseaza pe ecran m) Lungimea de lucru
(minim): 600 mm n) 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 o) Compatibil cu
trusa de endoscopie EXERA III existent in
institutie *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
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97.3 33100000-1 Videobronhoscop Terapeutic, tip 2 - cod
1090

Bucată 1.00 a) Camp de vedere (minim): 120° b)
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 delimitarea a
leziunilor de la nivelul mucoasei c)
Adancimea campului vizual (minim): 3-
100 mm d) distanta minim vizibila: 3,0
mm e) Capacitate de flexiune (minim): sus
180°,jos 130° f) Manerul de comanda
prevazut cu minim 4 butoane cu functii
variabile g) Canal instrumentar min. 3,0
mm h) Diametru exterior maxim al tubului
de insertie: 6,0 mm i) Diametru exterior
maxim al capului distal: 6,0 mm j) Cipul
endoscopului sa stocheze datele de
identificarea ale endoscopului care se
afiseaza pe ecran k) Lungimea de lucru
(minim): 600 mm l) Compatibil cu trusa
de endoscopie EXERA III existent in
institutie *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
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97.4 33100000-1 Videobronhoscop - cod 1090 Bucată 1.00 a) Camp de vedere (minim): 120° b)
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 delimitarea a
leziunilor de la nivelul mucoasei c)
Adancimea campului vizual (minim): 3-
100 mm d) distanta minim vizibila: 3,0
mm e) Capacitate de flexiune (minim): sus
180°,jos 130° f) Manerul de comanda
prevazut cu minim 4 butoane cu functii
variabile g) Canal instrumentar min. 2,0
mm h) Diametru exterior maxim al tubului
de insertie: 4,9 mm i) Diametru exterior
maxim al capului distal: 4,9 mm j) Cipul
endoscopului sa stocheze datele de
identificarea ale endoscopului care se
afiseaza pe ecran k) Lungimea de lucru
(minim): 600 mm l) Compatibil cu trusa
de endoscopie EXERA III existent in
institutie *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
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97.5 33100000-1 Videogastroscop HDTV - cod 1090 Bucată 1.00 a) Cu CCD compatibil HDTV (High
Definition TV) 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 delimitarea a leziunilor de la nivelul
mucoasei d) Adancimea campului vizual
(minim): 2-100 mm e) distanta minim
vizibila: 3,0 mm f) Capacitate de flexiune
(minim): sus 210°,jos 90°, dreapta 100°,
stanga 100° g) Manerul de comanda
prevazut cu minim 4 butoane cu functii
variabile h) Canal instrumentar min. 2,8
mm i) Diametru exterior maxim al tubului
de insertie: 9,2 mm j) Diametru exterior
maxim al capului distal: 9,2 mm k) Cipul
endoscopului sa stocheze datele de
identificarea ale endoscopului care se
afiseaza pe ecran l) Lungimea de lucru
(minim): 1030 mm m) 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 n) Compatibil cu
trusa de endoscopie EXERA III existent in
institutie *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

97.6 33100000-1 Set Bronhoscopie Rigida - cod 1090 Bucată 1.00 a) Telescop cu vedere directa, 0°,
d=4.5mm, l=50cm b) traheoscop de
operare full lumen, size 14mm(id=13
mm/od=14 mm). L=33 cm c) bronhoscop
de operare full lumen, size 12mm(id=11
mm/od=12 mm). L=43 cm d) bronhoscop
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rigid size 8,5 (id=10 mm/od=11
mm).L=43 cm e) bronhoscop rigid size
7,5 (id=9 mm/od=10 mm).L=43 cm f)
bronhoscop rigid size 6,5 (id=8 mm/os=9
mm). L=43 cm g) bronhoscop Doesel-
Huzly, size 6 (id=7,5/od=8,2 mm) ,
l=30cm h) bronhoscop Doesel-Huzly, size
4,5( id=6,6/od=7,3mm) , l= 30 cm i)
Forceps alligator cu actiune singulara, 2,5
mm, L=55 cm j) Foarfeca dreapta, pentru
triturarea fragmentelor de os, 2,5 mm,
L=55 cm k) Forceps optic pentru
repozitionarea si inlaturarea stenturilor, cu
o falca fixata l) forceps optic aligator,
pentru coprpuri straine tari, falci largi si
maner “spring action” m) foarfeca
KLEINSASSER, 23 cm, dreapta, cu
conector de curatare, curbate inainte 10˚
n) cablu de lumina, 3,5 mm, L=180 cm - 2
buc o) Bronchoscop marimea 11 mm -
L=43 CM – codul verde 10,5 MM p)
Bronchoscop marimea 14 mm - L=43 CM
– codul rosu 14 MM q) Tracheoscop
L=33cm - marimea 14 mm – codul
albastru r) Stent aplicator TONN, verde s)
Stent aplicator TONN, rosu t) Stent
aplicator TONN, albastru u) maner roteps,
fara cremaliera pentru tub 4mm v) maner
roteps, fara cremaliera pentru tub 2mm w)
tub roteps, d=4mm, L=60cm x) tub roteps,
d=2mm, L=60cm y) header roteps,
grasping forceps, dinti tari, cap d=5mm,
L=60cm z) header roteps, Y-stent forceps,
cap d=5mm, L=60cm aa) header roteps,
forceps fenestrat de retractie, cu dinti
atraumatici, cap d=5mm, L=60cm bb)
header roteps, grasping forceps, dinti tari,
cap d=3mm, L=60cm cc) header roteps,
foarfeca Hook, cap d=3mm, L=60cm dd)
header roteps, forceps fenestrat, cap
d=3mm, L=60cm ee) header roteps,
forceps de retractie, cu dinti atraumatici,
cap d=3mm, L=60cm ff) adapter la tub
roteps, pentru curatare, cu conector Luer
Lock si O-ring *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
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de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

97.7 33100000-1 Set pentru Criochirurgie - cod 1090. Bucată 1.00 a) Unitate de criochirurgie pentru
criobiopsie, criorecanalizare si
criodevitalizare in bronhoscopia flexibila
b) Unitatea sa recunoasca instrumentul
conectat si sa regleze automat parametrii
pentru fiecare tip de sonda c) Toate
setarile unitatii sa fie vizibile clar pe
ecranul de pe panoul frontal: nivel de
efect, functia de temporizare d) Functia de
temporizare sa indice durata de activare si
sa asiste utilizatorul cu semnale acustice si
vizuale e) Performanta reproductibila de
inghetare a sondei de la prima utilizare
pana la ultima f) Setarile de efect sa
permita monitorizarea si controlul
procesului de congelare g) Gazul de racire
sa fie CO2 h) Presiunea de intrare a
gazului intre 45-65 bar i) Sa fie
disponibile sonde flexibile de diferite
diametrii si lungimi j) Sondele sa aiba
capac de protectie pentru reconditionare,
durabile la indoire si rezistenta
considerabila la rupere k) In conditii
normale de lucru sondele sa fie
refolosibile min 100 ori l) Sa poata fi
folosit in biopsia pulmonara
endobronhiala si transbronhiala m)
Biopsiile sa poata fi prelevate si din
regiuni pulmonare dificil de accesat prin
abordare frontala sau tangentiala n)
Accesul sondei flexibile sa fie asigurat
prin intermediul unui bronhoscop rigid
si/sau flexibil o) Posibilitatea activarii de
la pedala p) Sa fie disponibil minim 10
locatii de memorie q) Peadala simpla de
activare - 1 buc r) Carucior de suport al
unitatii – 1 buc s) Cosulet din sarma
pentru accesorii – 1 buc t) Adaptor pentru
butelia de CO2 – 1 buc u) Furtun pentru
gaz CO2 – 1 buc v) Sonda flexibila de
diametru 1.90 – 2.00 mm, lungime minim
900 mm - 1 buc w) Sonda flexibila de
diametru 2.00 – 2.40 mm, lungime minim
900 mm – 1 buc *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
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sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

97.8 33100000-1 Evacuator de Fum - cod 1090 Bucată 1.00 a) Ecran LCD interactiv b) Cu flow
control austabil c) monitorizarea vietii
filtrelor conectate d) Nivelul de zgomot la
puterea maxima: <5dBa e) Aspirarea
fumului cu tub 1-1/4 in: > 68 cfm(1923
lpm) f) Aspirarea fumului cu tub 7/8 in: >
44 cfm(1257 lpm) g) Pedala Pneumatica
cu cablu de cel putin 300 cm h) filtru
virusi, durata de functionare 18 ore, doua
porturi 7/8" & 1-1/4" - 2 buc *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

97.9 33100000-1 Masina Automata de Spalat Endosc- cod
1090oape Cu Solutii

Bucată 1.00 a) Posibilitate de a spala simultan 2
endoscoape b) Camera de dezinfectare sa
fie confectionata din inox c) Conceput
pentru a dezinfecta sau steriliza chimic
endoscoape flexibile, folosind un sistem
automat de spalare si curatare a canalelor
endoscopuluii d) Dotat cu impimanta ce
elibereaza tichet de validare a reprocesării
e) Control la ermetism, spalare,
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dezinfectarea, clatire, uscare f) Controlul
fluxului de apa ce trece prin canalele
endoscopului g) Tipuri agenti
antimicrobieni Chimici (peracetic acid si
glutaraldehide) h) Utilizarea detergenților
și dezinfectanților concentrati, ce nu
necesită prepararea prealabilă de către
personal i) Dezinfectantul utilizat se
elimena după fiecare ciclu j) Detectarea
automata a scurgerilor k) Incarcarea
detergent Automata l) Alarma Automata
m) Programe de autotestare și
autodezinfecție n) Posibilitatea de
conectare: gastroscop, bronhoscop o)
Compatibil cu următorii producători de
endoscoape: Olympus, Karl-Storz,
Fujinon și Pentax p) Dezinfectanti
înregistrati la CNSP sau AMED q)
Compatibili cu solutii chimice de la
diferiti producatori r) Certificat de
garantie de la producator privind
compatibilitatea cu endoscoapele, iar in
caz de defectare a endoscoapelor din
cauza masinii, atunci producatorul sau
reprezentantul isi asuma cheltuielile
pentru reparatia endoscoapelor. s) Solutie
de dezinfectant – acid peracetic (set 20L)-
35 seturi t) solutie detergent compatibil cu
dezinfectantul propus (set 10L)–10 seturi
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
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97.10 33100000-1 Laser Chirurgical - cod 1090 Bucată 1.00 a) Apertura numerica(minim): 0,25 b)
Conectorul fibrei: SC c) Modul
semnalului: continuu(CW) / Pulse d)
Durata pulsului: variabil de la 0.01-60.0
secunde e) controlul puterii: integrat f)
aiming beam, power: 635nm ±10nm;
4mW(max) 532nm ±10nm; 1mW(max) g)
clasa de laser: 4 h) classa dispozitivului:
IIb i) racirea fibrelor: cu aer j) buton de
deconectare de urgenta k) puterea minima:
30W±20% la 980nm + 15W±20% la
1470nm l) diametrul minim al nucleului
fibrei: 360 micro metri m) ochelari de
protectie - 3 seturi n) pedala de activare a
laserului o) dispozitiv de racire cu aer a
fibrelor p) fibra DL pentru toate tipurile de
endoscoape (3x3h) - 10 seturi q) fibra
BARE, de tip „flat“, refolosibila pana la
10x(10 buc) – 10 seturi r) stripper
600microni, 0,7mm strip s) cleaver de
ceramica pentru fibra, autoclavabil
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
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97.11 33100000-1 Dulap pentru Pastrarea Endoscoapelor - cod
1090

Bucată 1.00 a) Minim 10 endoscoape stocate vertical
b) Prefiltru de intrare c) HEPA filtru cu o
eficienta de cel putin 99.95% d)
Schimbarea aerului: >100% / ora e)
Curatirea aerului <= ISO Class 7 f)
Monitorizarea si vizualizarea presiunea
pozitiva a aerului in dulap g)
monitorizarea blocarii filtrelor h) alarma
pentru deschiderea usei i) restrictionarea
accesului la endoscoape prin incuietoare
speciala j) printer integrat, printarea
raportului de pastrare a endoscopului in
interiorul dulapului k) monitorizarea
timpului de pastrare a endoscopului l)
posibilitatea de trasnsmitere a
informatiilor prin retea la calculator pentru
a putea toate datele pe calculator m)
Timpul minim de pastrare a endoscoapelor
in stare steril: >30 zile n) compresor
medical integrat pentru circulatia aerului
o) nivelul de zgomot <58dBA p) scanarea
endoscoapelor pentru indentificare q)
uscarea totala a
endoscoapelor(maximum): 3 ore r)
complianta cu standardul european BS EN
16442 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
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97.12 33100000-1 Aspirator Chirurgical - cod 1090 Bucată 1.00 a) Aspirator, chirurgical b) Pedala de
activare a aspiratiei c) Piston de absorbtie
fara necesitate de intretinere d)
vacuum(minim): 700 mmHg "0,9 atm,
0,90 bar" e) fluxil (minim): 70 lt/min f)
nivelul de zgomot: <50db g) tuburi din
silicon autclavabil min: 2m h) cel putin 2
borcane fiecare de minim 2L produse din
policarbonat autoclavabil i) filtru
antibacterial, autoclavabil cel putin 50 ori
- 2 buc *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

98 Videolaringoscop - cod 1095
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98.1 33100000-1 Videolaringoscop - cod 1095 Bucată 3.00 Videolaringoscop Cod 1095 Descriere
Videolarigoscopul ajuta la vizualizarea
imaginei din cavitatea bucala la intubarea
pacientului Parametru Specificaţia Vas
colector Videolaringoscop cu 5 lame
reutilizabile da Materialul Din oțelul
medical cu posibilitate de autoclavare sau
prelucrare chimica da Display Posibilitate
de afisare a imaginea direct pe ecran mic
atasat direct pe videolaringoscop da Ecran
de marimea ≥ 2,5" Posibilitate de a
intoarce ecran sus/jos de la 0° pana pe
≥130°, dreapta/stanga de la 0° pana pe
≥270° da Iluminare de tip LED ≥ 70 LUX
Alimentare Bateria reincarcabila cu
posibilitatea de lucru continuu ≥ 3 ore
Memoria integrata sau un card de
memorie SD/microSD cu posibilitate de
inregistra video sau fotografii si transfer
pe calculator. Optional *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

99 Ultrasonograf portabil - cod 1096
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99.1 33100000-1 Ultrasonograf portabil - cod 1096 Bucată 1.00 Ultrasonograf portabil COD 1096
APLICAŢII CLINICE General PROBE
PORTURI minim 1 PROBE TIP Convex
2,5 - 5 MHz NIVELE DE GRI ≥256
PREPROCESARE, canale digitale ≥1000
GAMA DINAMICA ≥100dB
POSTPROCESARE da IMAGINE
MODURI M-mod da M-mod şi 2-D da 3-
D (freehand) da DOPPLER Tip PW
Power Doppler da Duplex da
FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale
da Măsurători pe reluarea video da
PAN/ZOOM imagine în timp real da
imagine îngheţată da STOCARE
IMAGINI Capacitate ≥ 150GB Cine da
DICOM 3.0 COMPLIANT da PACHETE
DE ANALIZĂ GENERAL da Greutate ≤
7 kg Accumulator intern da MONITOR
14-17" *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

100 Aspirator terapeutic pentru plagi - cod
1097
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100.1 33100000-1 Aspirator terapeutic pentru plagi - cod 1097 Bucată 3.00 Aspirator terapeutic pentru plagi Cod
1097 Descriere Aspirator terapeutic
destinat pacienților cu plagi abdominale
și/sau răni septice (Negative-pressure
wound therapy) NPWT Parametru
Specificaţia Vas colector Capacitatea ≥
500 ml Protecție la umplere da Vasul să
fie bine fixat de dispozitiv și montatn
ergonomic pentru posibilitatea
manipularilor rapide asupra pacientului da
Vacuum Rata, mm Hg minim -200 mmHg
Controlul presiunii în dinamică (digital)
Da Regimuri pentru terapie cu presiune
negativa minim 2 Regim pentru instilație
opțional Reglator presiune aspirație da
Baterie internă reutilizabilă da Semnal
baterie descărcată acustic vizual Tensiunea
de alimentare 220 V, 50 Hz Set filtre și
consumabile (furtun, rezervor, burete,
pelicule hidrofobe etc.) pentru minim 5
proceduri *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

101 Distilator 50 L - cod 1098
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101.1 33100000-1 Distilator 50 L - cod 1098 Bucată 1.00 Distilator 50 L Cod 1098 Descriere Aparat
electric ce produce apa distilata de inalta
calitate, chiar si in conditiile utilizarii unei
surse de apa de calitate scazuta cu
domeniul de utilizare în laborator,
farmacie, medical. Parametru Specificație
Recipient ≥ 2l Capacitatea de distilare ≥
50 l/h Materialul carcasei oțel inox
Materialul de contact si elemente de
incalzire oțel inox pH 5,0-7
Conductivitate 0,056-5,0 µs/cm Modul de
operare continuu Protectie in cazul
intreruperii accidentale a alimentarii cu
apa da Alimentare 380 V- 50 Hz *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

102 Video-Ureteroscop Flexibil - cod 1099
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102.1 33100000-1 Video-Ureteroscop Flexibil - cod 1099 Bucată 1.00 Video-Ureteroscop Flexibil Cod 1099
Descriere Video-ureteroscop destinat
pentru diagnostic și îndepărtare de calculi
ureterali prin tehnici: extrac ţia cu ajutorul
unei sonde-coşuleţ, sau prin fascicul laser.
Parametrul Specificația Sistem optic Cimp
de vedere frontal ≥ 120 grade Înclinarea
cîmpului vizual 0 grade Adîncimea
cîmpului vizual 3- 50mm Capul distal ≤
3.2 mm Înclinarea capului distal sus/jos ≥
270/270 grade Diametrul tubului introdus
≤ 3.2 mm Lungimea de lucru minim 600
mm Canalul de instrumente ≥ 1.2 mm
Compatibil cu video-procerorul (UTV-
100, pusen) aflat in dotare. da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

103 Garou hemostatic digital - cod 1100
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103.1 33100000-1 Garou hemostatic digital - cod 1100 Bucată 2.00 Garou hemostatic digital COD 1100
"Descriere: Dispozitivu este utilizat pentru
aplicarea unei presiuni cu ajutorul
mansetei pentru un anumit membru a
pacientului. ATS with Tourniquet Cuff
(hemostatic device with cuff)" Parametru
Specificatie Tip portabil Numărul de
porturi 1 sau 2 Numărul de manșete
potențiale manșetă dublă Tip baterie (litiu)
<6 h Standard internațional de alarmă da
Display grafic (afișaj parametri de lucru)
LED, TFT Presiunea ocluziunii
membrelor da Detectarea ocluziei liniei da
Detectarea scurgerilor avansate da Test
Pre-Op cu manșon da Cuff Alert da
Blocare automată a manșetei da Geantă de
transport opțional Alimentare 220 V 50
Hz *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

104 Dispozitiv pentru măsurarea presiunii în
balonul din trahiostomă la intubare - cod
1110
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104.1 33100000-1 Dispozitiv pentru măsurarea presiunii în
balonul din trahiostomă la intubare - cod
1110

Bucată 2.00 Dispozitiv pentru măsurarea presiunii în
balonul din trahiostomă la intubare Cod
1110 Descriere Deflectă și umflă
manșetele endotraheale sau traheale cu
volum mare, cu presiune scăzută.
Parametru Specificația Diapazon de
masurare a manometrului 120 cmH2O
Interval verde, ce marcheaza intervalele
ideale pentru tuburile ET da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

105 Inhalator mobil - cod 1111
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105.1 33100000-1 Inhalator mobil - cod 1111 Bucată 3.00 Inhalator mobil Cod 1111 Descriere
Nebulizatorul dat este dedicat pentru
tratarea cailor respiratorii inferioare.
Parametrul Specificația Dispozitiv
Portabil da Tratament pulmonar da
Dimensiunea particulei nebulizate < 4
microM Rata de nebulizare < 0,5 ml/min
Nivel de zgomot redus < 60 dB
Alimentarea electrică Rețea electrică 220
V, 50 Hz da Circuite linii de conectare a
dispozitivului la pacien, masca adult ≥ 50
buc *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

106 Laringoscop cu 5 lame - cod 1112
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106.1 33100000-1 Laringoscop cu 5 lame - cod 1112 Bucată 5.00 Laringoscop cu 5 lame Cod 1112
Descriere dispozitiv care permite
vizualizarea laringelui, intubare pacient
Parametrul Specificația Baterie ≥1,5 V -
tip (c) Baterie maner ≥2,5V , A ≥ 28mm
Maner cu lumina rece da Lame - marimi
diferite cu fibră optică 5 buc dimensiuni ≤
79x12 mm ≥210x20 mm Material inox
sterilizabil da Autoclavabil la 5 min. ≥134
° C Intensitatea luminoasa ">3.500 / 2,5 V
>10.000 / 3,5 V" Potrivite tuturor
sistemelor ISO europene da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

107 Endomotor cu fir cu apex locator - code
1113
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107.1 33100000-1 Endomotor cu fir cu apex locator - code
1113

Bucată 4.00 Endomotor cu fir cu apex locator COD
1113 Caracteristici: • Ecran LCD color -
da • Buton touch - da • Motor, silențios, de
cuplu mare - da • Sistem de iluminare cu
mane detașabil – da • 16:1 NSk unghiul de
împingere a butonului de schimbare NSK
endo-mate - da • Unitatea motorică precisa
și eficienta cât si tehnologia de măsurare a
canalelor cu mai multe frecvente pot
simultan să obțină măsurarea canalului cât
ai prepararea acestuia - da • Incluzând
sistemul de expansiune a canalului
principal, ca și Dentsply Wave One, VDW
Reciproc - da • Baterie renarcabila - da
Detalii tehnice: • Tensiunea de lucru a
adaptorului: 220V, 50HZ • Gama de cuplu
reglabila: 0.6,0Ncm (6-40mN.m) • 5 trepte
de reglare a vitezei de rotatie: 150rpm-
650rpm *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

108 Analizator biochimic, automat 400 teste,
cu sistem de tip deschis - code 1114
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108.1 33100000-1 Analizator biochimic, automat 400 teste, cu
sistem de tip deschis - code 1114

Bucată 1.00 Analizator biochimic, automat 400 teste,
cu sistem de tip deschis Cod 1114
(150230) Descriere Analizator automat
destinat analizelor biochimice cu sistem
deschis de reactivi. Sistem analitic
automat cu calculator integrat sau exterior
(procesor, monitor, tastatura+mouse) Tip
de lucru continuu Tip sistem deschis
randoom acces Capacitatea (teste/oră) ≥
400 (teste fotometrice, fără modulul ISE)
Posibilitatea efectuării analizelor urgente
da Tipul dispozitivului staţionar Tip probă
Ser şi plasmă urină sînge integru /
hemolizat CSF (lichid cefalo-rahidian) Tip
diluare automat Sistem de spălare total
automat (cuvă, ac, sistem de dozare) da
Program control al calității da
Compartiment reactivi cu răcire Rotor cu
încălzire pentru probe cu termostat la 37
grade C Cuvă pentru probe reutilizabil da,
(indicați ciclurile posibile de reutilizare)
Regimuri de măsurare Cinetic da Mono și
bi-cromatic da Imunoturbidimetrc da
Controlul cantității de reagent rămas da
Semnalizare lipsă reagent și probă da
Sistemul de dozare Reagenții Utilizarea a
minim 2 metodici: mono și bireagent
Volumul reagentului programabil cu pasul
1 µl Sistemul de dozare Cu sensor de
obstacol Alimentarea 220 V, 50 Hz*Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Conditii:
Achitarea sumelor 250 000 - 1 400 000 lei
pina la 12 luni

109 Sistem radiografic digital (cu bucky
verical) - code 1115

109.1 33100000-1 Sistem radiografic digital (cu bucky verical)
- code 1115

Bucată 1.00 Sistem radiografic digital (cu bucky
vertical) Cod 1115 (210210) Descriere
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Sistem radiografic pentru uz general,
libertate de mişcare şi multiple
configurări. Aria larga de mişcare a mesei,
cu posibilitatea de ajustare a limitelor,
bucky-ului şi a stativului vertical permit
expuneri de la cap pînă la degetul
piciorului fără să fie necesară
repoziţionarea pacientului. Parametru
Specificaţia Modul radiologic Digital
Detector unic da Tip masă Tip Piedestal
Suport electric da Mișcarea mesei
Longitudinală, cm de la 80 Laterală, cm
≥24 Verticală da Fața mesei Densitatea
mesei <1 mm Al Greutatea maximă a
pacientului, kg de la 180 Suportul mesei
Pedistal Sistem de control electromagnetic
Sistemul BUCKY a mesei Tip motorizat
Dimensiunea, cm minimum 40x40
Controlul automat al expunerii (AEC) 3
cîmpuri Raportul grilei ≥10:1 Deplasarea
longitudinală, cm 50 BUCKY vertical
Dimensiunea, cm minimum 40x40
Controlul automat al expunerii (AEC) da
Raportul grilei ≥10:1 Mărimea casetei
≥40x40 Deplasarea longitudinală, cm
max. 180 cm Detector Mărimea detector,
cm ≥35x43 Configurare detector Fără fir
da Caracteristicele detectorului Rezoluția
matricei, pixeli 2428x2428 Mărimea
pixelului ≤150 µm Panou de control
Selectarea automată a parametrilor da
Post-procesarea anatomică specifică da
Procesarea manuală da Procesarea
avansată da Generator de raze X ≥ 60 kW
Tubul de raze X Intensitatea maximă la
100 kV minimum 630 mA Dimensiunea
spotului focal, mm 0.6 și 1.2 Capacitatea
termică, KHU ≥ 300000 Rata de răcire,
HU/min ≥1250 Panou de control pe tubul
radiologic da Poziționarea automată a
tubului da Suspensia tubului Controlul
razelor X a tubului montat da Accesorii
Sticlă plumbată minim 1x0,8 m Guleraș
de protecție 2 seturi Sorț de protecție 3
seturi Integrarea Stocarea clasa SOP
DICOM 3.0 da Cerințe față de alimentarea
electrică Standard *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
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service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Conditii:
Achitarea sumelor 250 000 - 1 400 000 lei
pina la 12 luni

110 Sistem videoendoscopic pentru
videocolonoscopie - code 1116

110.1 33100000-1 Sistem videoendoscopic pentru
videocolonoscopie - code 1116

Bucată 1.00 Sistem videoendoscopic pentru
videocolonoscopie Descriere Sistem video
pentru investigarea internă , destinat
pentru a vizualiza şi trata afecţiuni în
interiorul intestinului gros Cod 1116
(290180) Parametrul Specificația
Videoprocesor Intrări cameră ≥1
Controale / caracteristici Ajustare nuanță
da Iluminare auto Balans de alb auto
Acuitate da Videocompensare da Alte
controale zoom Ieșiri RGB 1 Y/C ≥1
Digital (DVI, SDI, HD-SDI) da Sursa de
lumină Tip integrată cu procesorul Tip
lampă Xenon sau LED Timp de viață
lampă ≥500 h Putere lampă ≥ 250 W
Putere lampă de rezervă ≥ 150 W Contor
lampă da Mod standby da Lampă de
rezervă da Periferice disponibile Display
medical ≥ 19 inci Imprimantă Video da
Recorder disc Video da Captura digitală
da Suport pe rotile da Sistem de furnizare
a aerului/apei minim 3 regimuri de lucru
volumul vasului pentru apă minim 250 ml
Sistem de aspirație Tip Separat de
procesor Volumul rezervorului 1,4-1,8 litri
Vid da Dirijarea nivelului de aspirare în
trepte Accesorii: Sursa de lumină 1 unit.
Pompă inclusă 0,3- 0,6 Pa Lampă halogen
de rezervă 2 unit. Piesă bucală 2 unit.
Tester automat 1 unit. (să se indice
modelul) Aspirator endoscopic ≥0.85 bar
Vas de revervă pentru aspirator ≥ 1,5 l, 1
unit. Filtre pentru aspirator 5 unit. Cameră
video cu adaptor pentru endoscop 1 unit.
Monitor 1 unit. Troliu 1 unit. Polițe
reglabile la înălțime 4 unit.
Videocolonoscop Tip Video HD Tubul de
inserție Lungimea totală ≥1990 Lungimea
de lucru ≥ 1680 mm Diametrul exterior ≤
12.8 mm Canalul de lucru Diametrul ≥ 3,7
mm Optica Unghiul cîmpului de vedere
>140 Înclinarea cîmpului vizual 0 grade
Adîncimea cîmpului vizual 3-100 Rata de
deflecție sus/jos 180 grade stînga/dreapta
160 grade Imersibil da Metode de
sterilizare Chimic Etilen oxid opțional
Posibilitatea de a se efectua multiple
proceduri de sterilizare *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
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emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Conditii:
Achitarea sumelor 250 000 - 1 400 000 lei
pina la 12 luni

111 Sistem videoendoscopic pentru
videogastroscopie - code 1117

111.1 33100000-1 Sistem videoendoscopic pentru
videogastroscopie - code 1117

Bucată 1.00 Sistem videoendoscopic pentru
videogastroscopie Descriere Sistem video
pentru investigarea și tratamentului căilor
gastrice Cod 1117 (290190) Parametrul
Specificația Videoprocesor Intrări cameră
≥1 Controale / caracteristici Ajustare
nuanță da Iluminare auto Balans de alb
auto Acuitate da Videocompensare da Alte
controale zoom Ieșiri RGB 1 Y/C ≥1
Digital (DVI, SDI, HD-SDI) da Sursa de
lumină Tip lampă Xenon sau LED Timp
de viață lampă ≥500 h Putere lampă ≥ 250
W Putere lampă de rezervă ≥ 150 W
Contor lampă da Mod standby da Lampă
de rezervă da Periferice disponibile
Display medical ≥ 19 inci Captura digitală
da Suport pe rotile da Sistem de furnizare
a aerului/apei minim 3 regimuri de lucru
volumul vasului pentru apă minim 250 ml
Sistem de aspirație Tip Separat de
procesor Volumul rezervorului 1,4-1,8 litri
Vid da Dirijarea nivelului de aspirare în
trepte Accesorii: Sursa de lumină 1 unit.
Pompă inclusă 0,3- 0,6 Pa Lampă halogen
de rezervă 2 unit. Piesă bucală 2 unit.
Tester automat 1 unit. (să se indice
modelul) Aspirator endoscopic ≥ 0.85 bar
Vas de revervă pentru aspirator ≥ 1,5 l, 1
unit. Filtre pentru aspirator 5 unit. Cameră
video cu adaptor pentru endoscop 1 unit.
Display medical HD ≥ 19 inci Troliu 1
unit. Polițe reglabile la înălțime 4 unit.
Videogastroscop Tip HD Tubul de inserție
Lungime totală ≥ 1300 mm Lungime de
lucru ≥ 1000 mm Diametrul exterior ≤ 9.5
mm Marcaj de lungime da Canal de lucru
Numărul de canale ≥1 Diametrul ≥ 2,8
mm Optica Unghiul cîmpului vizual ≥ 140

Î
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grade Înclinația cîmpului vizual 0 grade
Adîncimea cîmpului vizual 3-100 mm
Tipul și unghiurile de deflecție Sus/jos
210 grade Stînga/dreapta 90 grade
Spălarea obiectivului da Metode de
sterilizare Chimic Etilen oxid opțional
Posibilitatea de a se efectua multiple
proceduri de sterilizare *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Conditii:
Achitarea sumelor 250 000 - 1 400 000 lei
pina la 12 luni

112 Ultrasonograf General, Cardiac,
performanta inalta - code 1118
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112.1 33100000-1 Ultrasonograf General, Cardiac,
performanta inalta - code 1118

Bucată 1.00 Ultrasonograf General, Cardiac,
performanţă înaltă Cod 1118 (300100)
APLICAŢII CLINICE General, cardiac
PROBE PORTURI 3 PROBE TIP, MHz
Linear 5 - 12 Phased/Vector 2-7,5
Multifrequency da TEE 2-7,5 CW 1,9-2,5
Volum 3D 2 - 6 NIVELE DE GRI ≥256
GAMA DINAMICĂ ≥250dB
PREPROCESARE, Canale digitale
≥120000 POSTPROCESARE da
IMAGINE MODURI M-mod da M-mod
şi 2-D da 3-D (freehand) da 3-D
(automatic) da 4-D (live 3-D) da
Harmonic imaging da DOPPLER Tip CW,
PW, CFM Afişare frecvenţă da Afişare
viteză da Power Doppler da Duplex da
Triplex da FUNCŢIONALITĂŢI
Măsurători digitale da Diapazon dinamic
selectabil da Focalizare de transmisie
ajustabilă da Focalizare de recepţie
dinamică da Măsurători pe reluarea video
da PAN/ZOOM imagine în timp real da
imagine îngheţată da STOCARE
IMAGINI Capacitate ≥250GB Cine da
DICOM 3.0 da MONITOR FIZIOLOGIC
ECG PACHETE DE ANALIZĂ Cardiac
da Vascular da Stress echo da Altele Să se
indice GHID ACE Cardiac da MONITOR
19" DIVIZARE MONITOR da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Conditii:
Achitarea sumelor 250 000 - 1 400 000 lei
pina la 12 luni

113 Ultrasonograf General, OB-GYN,
performanta inalta - code 1119
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113.1 33100000-1 Ultrasonograf General, OB-GYN,
performanta inalta - code 1119

Bucată 1.00 Ultrasonograf General, OB-GYN,
performanţă înaltă Cod 1119 (300200)
APLICAŢII CLINICE General, OB/GYN
PROBE PORTURI 4 PROBE TIP, MHz
Linear 5 - 12 Convex 2,5 - 5 Endovaginal
5 - 9 Volum 3D 2 - 6 NIVELE DE GRI
≥256 PREPROCESARE, canale digitale
≥120000 GAMA DINAMICA ≥250dB
POSTPROCESARE da IMAGINE
MODURI M-mod da M-mod şi 2-D da 3-
D (freehand) da 3-D (automatic) da 4-D
(live 3-D) da Harmonic imaging da
DOPPLER Tip CW, PW, CFM Afişare
frecvenţă da Afişare viteză da Power
Doppler da Duplex da Triplex da
FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale
da Diapazon dimamic selectabil da
Focalizare de transmisie ajustabilă da
Focalizare de recepţie dinamică da
Măsurători pe reluarea video da
PAN/ZOOM imagine în timp real da
imagine îngheţată da STOCARE
IMAGINI Capacitate ≥ 250GB Cine da
DICOM 3.0 COMPLIANT da PACHETE
DE ANALIZĂ OB/GYN da Elastografie
da GHID ACE Transrectal da
Transperineal da MONITOR ≥ 19"
DIVIZARE MONITOR da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Conditii:
Achitarea sumelor 250 000 - 1 400 000 lei
pina la 12 luni

114 Ultrasonograf General, Cardiac,
performanta inalta - code 1120
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114.1 33100000-1 Ultrasonograf General, Cardiac,
performanta inalta - code 1120

Bucată 1.00 Ultrasonograf General, Cardiac,
performanţă înaltă Cod 1120 (300100)
APLICAŢII CLINICE General, cardiac
PROBE PORTURI 3 PROBE TIP, MHz
Linear 5 - 12 Phased/Vector 2-7,5
Multifrequency da TEE 2-7,5 CW 1,9-2,5
Volum 3D 2 - 6 NIVELE DE GRI ≥256
GAMA DINAMICĂ ≥250dB
PREPROCESARE, Canale digitale
≥120000 POSTPROCESARE da
IMAGINE MODURI M-mod da M-mod
şi 2-D da 3-D (freehand) da 3-D
(automatic) da 4-D (live 3-D) da
Harmonic imaging da DOPPLER Tip CW,
PW, CFM Afişare frecvenţă da Afişare
viteză da Power Doppler da Duplex da
Triplex da FUNCŢIONALITĂŢI
Măsurători digitale da Diapazon dinamic
selectabil da Focalizare de transmisie
ajustabilă da Focalizare de recepţie
dinamică da Măsurători pe reluarea video
da PAN/ZOOM imagine în timp real da
imagine îngheţată da STOCARE
IMAGINI Capacitate ≥250GB Cine da
DICOM 3.0 da MONITOR FIZIOLOGIC
ECG PACHETE DE ANALIZĂ Cardiac
da Vascular da Stress echo da Altele Să se
indice GHID ACE Cardiac da MONITOR
19" DIVIZARE MONITOR da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Conditii:
Achitarea in rate 24 luni, fara avans.

115 Centrifugă de laborator 10 eprubete -
code 1121

115.1 33100000-1 Centrifugă de laborator 10 eprubete - code
1121

Bucată 3.00 COD 1121 Denumire Centrifugă de
laborator 10 eprubete 8 – 10 ml Descriere
Centrifuga de laborator sunt destinate
pentru separarea particulelor suspendate în
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lichide Descriere generală Viteza de
rotație 1000 – 4500 rpm Posibilitate de
setare a vitezei Da Capacitatea tuburilor 8
– 10 ml Numărul de tuburi 8 – 12 tuburi
Interval de centrifugare 0 – 60 min Pas de
incrementare a timpului Maximum 1 min
Securitate Blocarea capacului în timpul
lucrului Nivel de zgomot Maximum 70 dB
Indicatori Indicarori vizual și acustic da
Pornire/oprire da Capac deschis da
Depășirea vitezei da Display Digital Sursa
de energie electrică Tensiune de
alimentare 220 V, 50 Hz Cablu de
alimentare Tip Schuko Fereastra, orificiu
sau alt acces, necesar pentru efectuarea
procedurii de verificare periodica,
conform normelor si standartelor in
viguare da Standarte și certificate
Certificat CE ( Certificat european)
Standard ISO 13485 Instruire Training
pentru utilizatori Da Training pentru
personal tehnic Da Documentație
Manualul de utilizare română sau rusă,
tipărit și în format electronic Manualul de
service Engleză, tipărit și în format
electronic Logistică Transportare la adresa
solicitată Da Instalare Da Testare Da
Garanție Perioada de garanție Minim 3 ani
Efectuarea mentenanței în perioada de
garanție de către furnizor Conform
recomandărilor producătorului *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. Conditii:
Garantia de 3 ani, training personal tehnic,
manual de utilizare si manual tehnic tiparit
si in format electronic, efectuarea
mentenanței în perioada de garanție de
către furnizor.
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116 Centrifugă de laborator 45 eprubete -
code 1122
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116.1 33100000-1 Centrifugă de laborator 45 eprubete - code
1122

Bucată 1.00 COD 1122 Denumire Centrifugă de
laborator 45 eprubete 8 – 10 ml Descriere
Centrifuga de laborator sunt destinate
pentru separarea particulelor suspendate în
lichide Descriere generală Viteza de
rotație 1000 – 4500 rpm Posibilitate de
setare a vitezei Da Capacitatea tuburilor 8
– 10 ml Numărul de tuburi 40 - 50 tuburi
Interval de centrifugare 0 – 60 min Pas de
incrementare a timpului Maximum 1 min
Securitate Blocarea capacului în timpul
lucrului Nivel de zgomot Maximum 70 dB
Indicatori Indicarori vizual și acustic da
Pornire/oprire da Capac deschis da
Depășirea vitezei da Display Digital
Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar
pentru efectuarea procedurii de verificare
periodica, conform normelor si
standartelor in viguare da Sursa de energie
electrică Tensiune de alimentare 220 V, 50
Hz Cablu de alimentare Tip Schuko
Standarte și certificate Certificat CE (
Certificat european) Standard ISO 13485
Instruire Training pentru utilizatori Da
Training pentru personal tehnic Da
Documentație Manualul de utilizare
română sau rusă, tipărit și în format
electronic Manualul de service Engleză,
tipărit și în format electronic Logistică
Transportare la adresa solicitată Da
Instalare Da Testare Da Garanție Perioada
de garanție Minim 3 ani Efectuarea
mentenanței în perioada de garanție de
către furnizor Conform recomandărilor
producătorului *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
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117 Cintar analitic precizie 0,001 g - code
1123

117.1 33100000-1 Cintar analitic precizie 0,001 g - code 1123 Bucată 1.00 COD 1123 Denumire Cintar analitic
precizie 0,001 g Descriere Cîntar este un
dispozitiv cu o precizie înaltă de măsurare
utilizat pentru cîntărirea probelor de
laborator Tipul cîntarului Electronic
Carcasă de protecție împotriva influienței
preciziei de măsurare Da Greutatea
maximă de măsurare 100 gr – 250 gr
Precizia de măsurare Maximum 0,001 gr
Afișaj Ecran LCD Buton de readucere la
„0” Da Funția de autocalibrare Da
Alimentare Bloc de alimentare sau baterii
Standarte și certificate de conformitate
Certificate CE sau SM (Standart
Moldovenesc) Logistică Transportare la
locul solicitat Da Instalare Da Cerințe față
de producător și furnizor Garanție
Minimum 2 ani Manual de utilizare Da
Manual de service Da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

118 Cintar analitic precizie 1 g - code 1124
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118.1 33100000-1 Cintar analitic precizie 1 g - code 1124 Bucată 1.00 COD 1124 Denumire Cintar analitic
precizie 1 g Descriere Cîntar este un
dispozitiv cu o precizie înaltă de măsurare
utilizat pentru cîntărirea probelor de
laborator Tipul cîntarului Electronic
Carcasă de protecție împotriva influienței
preciziei de măsurare Da Greutatea
maximă de măsurare 200 g – 600 g
Precizia de măsurare Maximum 1 gr
Afișaj Ecran LCD Buton de readucere la
„0” Da Funția de autocalibrare Da
Alimentare Bloc de alimentare sau baterii
Standarte și certificate de conformitate
Certificate CE sau SM (Standart
Moldovenesc) Logistică Transportare la
locul solicitat Da Instalare Da Cerințe față
de producător și furnizor Garanție
Minimum 2 ani Manual de utilizare Da
Manual de service Da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

119 Coagulator cu plasma de argon sigilarea
vaselor de calibru mare - code 1125

119.1 33100000-1 Coagulator cu plasma de argon sigilarea
vaselor de calibru mare - code 1125

Bucată 1.00 COD 1125 Denumire Coagulator cu
plasmă de argon și sigilarea vaselor
sanguine de calibru mare Descriere
Coagulator cu plasmă de argon și sigilarea
vaselor sanguine de calibru mare este
dispozitiv utilizat pentru chirurgia pe
organele puternic vascularizate, pentru o
coagulare mai bună, și pentru sigilarea
vaselor sangvine de calibru mare
Descriere generală Modul electrochirurgie
Da Modul plasmă cu argon Da Amplasat
pe troleu Da Bornă conexiune
împămîntare Da Self test la inițializare Da
Interfață de afișare LCD, touchscreen
Alarme Da, sonor, vizual Modul
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electrochirurgie Frecvența de lucru Minim
350 kHz Monopolar izolat Da Bipolar
izolat Da Putere tăiere monopolar
Minimum 300 W Putere coagulare
monopolar Minimum 150 W Putere tăiere
bipolar Minimum 100 W Putere coagulare
bipolar Minimum 100 W Regimuri de
lucru Minimim 10 regimuri Regim de
lucru Sigilarea vaselor sangvine de calibru
mare tehnologia Ligasure sau echivalentul
(de indicat) Regimuri de lucru Autocut,
drycut, soft coag, spraycoag Configurare
automată a puterii de ieșire în sigilare Da
REM control Da Mod de activare Pedală,
și mînerul electrodului activ Modul cu
Argon Flux de plasmă Ajustabil Flux de
plasmă 0,1 – 8 L/min Filtru de particule
La intrare Butelie Argon disponibil Da,
minim 5L Regim de lucru forțată de
precizie pulsată Aspirator de fum
Indicatori Nivel flux de aspirare Indicator
Starea de uzură a filtrului Tip filtru Cu
cărbune Eficiența filtrului Minim 99,99 %
Alarme Electrod neutru deconectat Da
Presiune Argon joasă Da Eroare sistem Da
Troleu Spațiu de amplasare butelii Da
Amplasat pe roți cu frîne Da Coș pentru
amplasare accesorii Da Consumabile și
accesorii Mîner pentru electrod activ și
electrod activ tip lamă, reutilizabil, pentru
electrochirurgia convențională 3 bucăți
Mîner pentru electrod rigid endoscopic
diametru 5 mm, cu cablu de conectare 3 –
4 m, reutilizabil, pentru chirurgia cu argon
2 bucăți Electrod rigid endoscopic
diametru 5 mm, lungime activă 320 mm,
compatibil cu miner, reutilizabil, pentru
chirurgia cu argon, compatibil cu mîner 2
bucăți Electrod rigid pentru intervenții
deschise diametru 5 mm, lungime activă
100 mm, compatibil cu mîner, reutilizabil,
pentru chirurgia cu argon, compatibil cu
mîner 2 bucăți Electrod neutru din cauciuc
electroconductor, reutilizabil, tip pediatric
1 bucată Electrod neutru din cauciuc
electroconductor, reutilizabil, tip matur 1
bucată Electrod neutru de unică utilizare,
pediatrice 20 bucăți Pedale pentru lucru,
cu butoane pentru coagulare și tăiere 1
bucată Butelie cu argon cu reductoare de
presiune și furtune pentru conectare
(încărcate cu argon la livrare) 2 bucăți
Instrument laparoscopic pentru sigilare
vaselor, cu activare manuală și de la
pedală Diametru 5 mm, lungimea axului
de lucru 300- 400 mm, cu acoperire
dielectrică, reutilizabil, autoclavabil, tip
bipolar Instrument laparoscopic 1 bucată
Lame sterile cu suport pentru lame, de
unică utilizare pentru instrument
laparoscopic 100 bucăți Forceps pentru
sigilare vaselor, cu activare manuală și de
la pedală Lungime 160 -200 mm,
reutilizabil, autoclavabil, tip bipolar Lame
sterile cu suport pentru lame, de unică
utilizare pentru forceps 100 bucăți Filtru
cu cărbune pentru aspirator 15 bucăți
Furtun pentru aspirator cu conexiune pe
mînerul electrodului activ 20 bucăți Sursa
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de energie electrică Tensiune de
alimentare 220 V, 50 Hz Cablu de
alimentare Tip Schuko Standarte și
certificate Certificat CE ( Certificat
european) Standard ISO 13485 Instruire
Training pentru utilizatori si inginer Da
Documentație Manualul de utilizare
română sau rusă, tipărit și în format
electronic Manualul de service Da
Logistică Transportare la adresa solicitată
Da Instalare Da Testare Da Garanție
Perioada de garanție Minim 3 ani
Efectuarea mentenanței în perioada de
garanție de către furnizor Conform
recomandărilor producătorului *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

120 Compresor de aer medical portabil -
code 1126
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120.1 33100000-1 Compresor de aer medical portabil - code
1126

Bucată 4.00 COD 1126 Denumire Compresor de aer
medical portabil Descriere Compresor de
aer medical portabil este un dispozitiv
care generează aer medical pentru
dispozitivele de CPAP neonatal Tipul
compresorului Portabil Tip compresor
Fără ulei Mîner pentru transportare Da
Presiunea generată necesară Între 3 – 4 bar
Posibilitate de ajustare manuală a presiunii
de ieșire Da Fluxul de aer la presiunea
maximă Minimum 14 L/min la 3.5 bar Tip
conector pentru furtun la ieșire DISS
Sursa de alimentare Tensiune de
alimentare 220 V, 50 Hz Cablu de
alimentare Tip Schuko Instalare Da
Standarte și certificate Certificat CE (
Certificat european) Standard ISO 13485
Instruire Training pentru utilizatori Da
Training pentru personal tehnic Da
Documentație Manualul de utilizare
română sau rusă Manualul de service
Engleză, tipărit și în format electronic
Logistică Transportare la adresa solicitată
Da Instalare Da Testare Da Garanție
Perioada de garanție Minim 3 ani *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

121 Compresor de aer medical - code 1127
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121.1 33100000-1 Compresor de aer medical - code 1127 Bucată 1.00 COD 1127 Denumire Compresor de aer
medical Descriere Compresor de aer
medical este un dispozitiv care generează
aer medical pentru dispozitivele de
ventilare Tipul compresorului Amplasat în
secție Mîner pentru transportare Da
Presiunea maximă generată 7 – 8 bari
Presiunea de ieșire necesară 4 bari
Posibilitate de ajustare manuală a presiunii
de ieșire Da Manometru La reglatorul de
presiune Fluxul de aer 80 L/min Supapă
de evacuare Pe rezervor Supapă de
siguranță Da Separator de umiditate Da
Rezervor de aer 30 - 40 L Tipul pompei
Fără ulei Zgomot produs 50 – 60 dB
Conector ieșire Cu cuplare rapidă Sursa de
alimentare Tensiune de alimentare 220 V,
50 Hz Cablu de alimentare Tip Schuko
Instalare Da Standarte și certificate
Certificat CE ( Certificat european)
Standard ISO 13485 Instruire Training
pentru utilizatori Da Training pentru
personal tehnic Da Documentație
Manualul de utilizare română sau rusă,
tipărit și în format electronic Manualul de
service Engleză, tipărit și în format
electronic Logistică Transportare la adresa
solicitată Da Instalare Da Testare Da
Garanție Perioada de garanție Minim 3 ani
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

122 Dispozitiv doppler a vaselor extra și intra
craniene - code 1128

122.1 33100000-1 Dispozitiv doppler a vaselor extra și intra
craniene - code 1128

Bucată 1.00 COD 1128 Denumire Dispozitiv doppler a
vaselor extra și intra craniene (Duplex)
Descriere Sistem de doppler transcranial
cu posibilitate de monitorizare și
diagnosticare traumelor cranio-cerebrale
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Consolă Portabil Cu monitor integrat
Boxe integrate Ecran Touch screen Minim
15 inch Sonde 2 MHz, manuală 4 MHz,
manuală 8 MHz, manuală 1.6 sau 2 MHz,
cu monitorizare și fixare rigidă pe craniu
pentru diagnosticarea traumelor cranio -
cerebrale Suport pentru probe Da Tip
sondă CW, PW Porturi active Minim 4
porturi Fiecare port să suporte toate
tipurile de sonde Procesare Doppler
Spectru Color M-Mode Minim afișare 9
adîncimi simultan Afișare simultană:
Doppler spectru, M- mode, Doppler audio
Indici calculați Vs , Vd, Vm, PI, RI,
Vs/Vd, viteza medie, numărul emboliilor
Modul de monitorizare Unilateral
Bilateral Monitorizare continua: trenduri
Indicator eviniment: Automat predifinit,
limită de alarmă Detectare traumelor
cranio-cerebrale Detectare embolii Teste
de reactivitate vasomotorie, reținere inspir,
hiperventelare Analiză detaliată embolie
Post-Procesare Raw-Data Adîncime,
Amplificare semnal Posibilități software
Protocoale: presetate, configurabile
Interfața de lucru: configurabilă Date
pacient Limba: Română/ Engleză
Rapoarte configurabie Conectivitate
DICOM 3.0 Export date PDF, ODT, PNG,
DICOM Mp4 Excel grafice Raw Data
Alimentare 220 V/50 Hz Baterie,
autonomie minim 2 ore Standarte și
certificate Certificat CE ( Certificat
european) Standard ISO 13485 Instruire
Training pentru utilizatori Da Module
necesare: Prezentare generală, pregătire de
lucru, operarea cu dispozitivul, întreținere
și dezinfectare Training pentru personal
tehnic Da Module necesare: Modul de
efectuare a mentenanței periodice, modul
de testare a funcționalității Documentație
Manualul de utilizare română sau rusă,
tipărit și în format electronic Manualul de
utilizare Engleză Manualul de service
Engleză, tipărit și în format electronic
Logistică Transportare la adresa solicitată
Da Instalare Da Testare Da Garanție
Perioada de garanție Minim 3 ani
Efectuarea mentenanței în perioada de
garanție de către furnizor Conform
recomandărilor producătorului *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
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conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

123 Electroencefalograf mobil - code 1129
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123.1 33100000-1 Electroencefalograf mobil - code 1129 Bucată 1.00 COD 1129 Denumire Electroencefalograf
mobil Descriere Electroencefalograful cu
funcții de bază măsoară, amplifică,
filtrează şi înregistrează semnalul EEG şi
printează datele pentru proceduri de
diagnostic. Utilizat in sectiile de
reanimare. Troleu Mobil, robust da
Suporturi modulare, pentru toate
componentele sistemului EEG da Ajustare
pe înălțime da Trasare cabluri prin centrul
coloanei da Posibilitate instalare mini pc
sau laptop da Brațuri articulate minim 2,
pentru camera HD și amplificator EEG
Suport rigid pentru monitor ce va permite
mobilitatea stației da Transformator de
izolare și bloc de alimentare incorporat, ce
asigură conectări electrice pentru toate
modulele sistemei EEG da
Electroencefalografia da Calcularea EEG
trend în timp real da Analiza spectrala a
undelor EEG da Calculare maximuri și
minimuri a amplitudinilor online automat
da Numărul de canale EEG ≥ 26 Numar
canale poligrafice ≥ 6 (min. 1xECG, 2
EOG, 2 EMG, 1 Resp. ) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

124 Incubator pentru nou-născuți - code 1130
124.1 33100000-1 Incubator pentru nou-născuți - code 1130 Bucată 2.00 COD 1130 Denumire Incubator pentru

nou-născuți Descriere Incubator pentru
nou-născuți este un dispozitiv utilizat
pentru a forma condiții microclimaterice
optime, pentru dezvoltarea normală a nou-
născutului Descriere generală Tipul
pacientului Prematur, nou-născut Tipul
incubatorului Mobil Canopie Canopie
Rezistentă la raze UVA Posibilitate de
deschidere a canopiei prin ridicare
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integrală Da, cu fixarea canopiei Uși
laterale de acces în interiorul canopiei
Minimum 1 Port de acces pentru mîini
Minimum 4 Amplasarea portului de acces
pentru mîini Pe partea frontală și pe spate
Port de acces pentru mîini Cu garnitură
din cauciuc detașabilă Port de acces
pentru tuburi respiratorii și cabluri
Minimum 8 Manipularea poziției saltelei
Trendelenburg și antitrendelenburg Tavă
pentru amplasarea casatei roentgen Da
Modul de umidificare Modul de
umidificare și rezervor de apă Integrat
Posibilitate de ajustare a nivelului de
umiditate 40 % - 90% Pasul de
incrementare a umidității Maximum 1 %
Eroarea de setare a umidității Maximum
6% Intervalul de măsurare a umidității 15
% - 99 % Modul de control a temperaturii
Regim de control „Aer” Da Intervalul de
temperatură în regim „Aer” 25 °C – 37 °C
Regim de control „Piele” Da Intervalul de
temperatură în regim „Piele” 35 °C – 37
°C Pasul de incrementare a temperaturii
setate în ambele moduri Maximum 0,1 °C
Interfața cu utilizatorul Tipul monitorului
LCD Vizualizarea trandurilor Umiditate,
temperatură, concentrația de oxigen
Posibilitate de blocare a butoanelor Da
Alarme Temperatura aerului ridicată Da
Temperatura aerului scăzută Da
Temperatura pielii ridicată Da
Temperatura pielii scăzută Da Lipsă apă în
rezervor Da Defecțiune sistem Da
Defecțiune ventilator Da Sursa de energie
electrică Tensiune de alimentare 220 V, 50
Hz Cablu de alimentare Tip Schuko
Consumabile Filtru pentru aer 4 Buc
Sensor de temperatură pentru piele 2 Buc
Standarte și certificate Certificat CE (
Certificat european) Standard ISO 13485
Documentație Manualul de utilizare
română sau rusă, tipărit și în format
electronic Manualul de service Engleză,
tipărit și în format electronic Logistică
Transportare la adresa solicitată Da
Instalare Da Testare Da Garanție Perioada
de garanție Minim 3 ani Efectuarea
mentenanței în perioada de garanție de
către furnizor Conform recomandărilor
producătorului Instruire Instruire pentru
utilizatori Da Training pentru personal
tehnic Da *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
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sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

125 Inhalator - code 1131
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125.1 33100000-1 Inhalator - code 1131 Bucată 7.00 COD 1131 Denumire Inhalator Descriere
Inhalator este un dispozitiv utilizat pentru
evaporarea soluțiilor medicamentoase ca
pri urmare să fie aspirate de pacient
Caracteristici generale Tipul dispozitivului
Cu compresor Tip pacient Nou născut
Flux de vapori Minimum 0,2 ml/min
Volum rezervor lichide Minimum 10 ml
Consumabile Mască nou născut din silicon
nr. 0 2 buc. Mască nou născut din silicon
nr. 1 2 buc. Sursa de alimentare Tensiune
de alimentare 220 V, 50 Hz Cablu de
alimentare Tip Shuko Standarte și
certificate de conformitate Certificate CE
(certificat european) Logistică
Transportare la locul solicitat Da Instalare
Da Cerințe față de producător și furnizor
Garanție Minimum 2 ani Manual de
utilizare Da *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

126 Lampă de fototerapie UV pentru nou-
născuți - code 1132
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126.1 33100000-1 Lampă de fototerapie UV pentru nou-
născuți - code 1132

Bucată 3.00 COD 1132 Denumire Lampă de
fototerapie UV pentru nou-născuți
Descriere Lampă de fototerapie UV pentru
nou-născuți este un dispozitiv utilizat
pentru a scădea nivelul de bilirubină în
sînge Parametru Oferta Descriere generală
Tipul pacientului Nou-născut Înălțime
ajustabilă Da, 1200 – 1550 mm Unghi de
iradiere ajustabil Da Tipul sursei LED
Lungimea de undă 450 – 460 nm Nivele
de iradiere Minimum 2 Puterea minimă de
iradiere în mod normal Minimum 20
μW/cm²/nm Puterea minimă de iradiere în
mod intensiv Minimum 35 μW/cm²/nm
Durata de viață a sursei de lumină
Minimum 50.000 ore Contor de timp
lucrat Da Sursa de energie electrică
Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz
Cablu de alimentare Tip Schuko Standarte
și certificate Certificat CE (Certificat
european) Standard ISO 13485
Documentație Manualul de utilizare
română sau rusă, tipărit și în format
electronic Manualul de service Engleză,
tipărit și în format electronic Logistică
Transportare la adresa solicitată Da
Instalare Da Testare Da Garanție Perioada
de garanție Minim 2 ani Efectuarea
mentenanței în perioada de garanție de
către furnizor Conform recomandărilor
producătorului Instruire Instruire pentru
utilizatori Da Training pentru personal
tehnic Da *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

127 Lampă chirurgicală cu un satelit, mobil -
code 1133
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127.1 33100000-1 Lampă chirurgicală cu un satelit, mobil -
code 1133

Bucată 1.00 COD 1133 Denumire Lampă chirurgicală
cu un satelit, mobil Descriere Lampă
chirurgicală cu un satelit, variantă mobilă
destinată pentru iluminare în investigații
chirurgicale majore cu amplasare pe podea
Parametru Oferta Descriere generală Tip
sistem de iluminare LED Numărul de
sateliți 1 Temperatura culorii 4,500 ±500
K Indexul de culoare >95 Diametrul
cîmpului luminos ≥ 14 cm Adîncimea ≥
80 cm Distanța de lucru 0.7-1.5 m Nivelul
de iluminare la 1 m distanță 120000 lux
Rotația 270 grade Ajustare pe verticală,
cm ≥70 Cresterea temperaturii în campul
operator <1º C Mînere detașabile
sterilizabile Sursa de energie electrică
Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz
Cablu de alimentare Tip Schuko Standarte
și certificate Certificat CE (Certificat
european) Standard ISO 13485
Documentație Manualul de utilizare
română sau rusă, tipărit și în format
electronic Manualul de service Engleză,
tipărit și în format electronic Logistică
Transportare la adresa solicitată Da
Instalare Da Testare Da Garanție Perioada
de garanție Minim 2 ani Efectuarea
mentenanței în perioada de garanție de
către furnizor Conform recomandărilor
producătorului Instruire Instruire pentru
utilizatori Da Training pentru personal
tehnic Da *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

128 Pompă de infuzie cu seringă, cu precizie
0,01 - code 1134

128.1 33100000-1 Pompă de infuzie cu seringă, cu precizie
0,01 - code 1134

Bucată 20.00 COD 1134 Denumire Pompă de infuzie cu
seringă, cu precizie 0,01 Descriere Pompă
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de infuzie cu seringă este un dispozitiv
care permite administrarea intravenoasă a
fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată
Locul amplasării Secția Reanimare
obstetricală și ginecologică, Reanimare
pediatrică Descriere generală Tipul
pacientului Nou-născut Tip pompă Cu un
canal Mîner pentru transportare Da
Posibilitate de fixare pe stativ Cu
mecanism de fixare inclus Posibilitate de
amplasare în coloană Cu blocare Carcasă
Rezistentă la șocuri Carcasă Monolit, fără
părți structurale mobile (înafară de
fixatorul seringei și piston) Protecție
împotriva fluidelor Da Ecran LCD sau
TFT cu lumină de fundal Mecanismul
pompei Motor pas cu pas Blocarea
panoului de control Prin buton Date de
afișat pe ecran Rata fluxului administrată
Da Volumul administrat Da Alarme Da
Nivel de ocluzie Da Nivelul bateriei Da
Statut de alimentare Acumulator sau priză
Tipul seringei Da Modul de comandă
Buton anulare alarmă Da Buton start
infuzie Da Buton stop infuzie Da Buton
pauză infuzie Da Buton de setare rată Da
Buton setări Da Parametri tehnici Rata
fluxului de administrare 0,01 – 999,9 ml/h
Pasul de incrementare 0,01 ml Acuratețea
de administrare ± 3% Sistem de reducere a
eroarei de doză Da Buton de administrare
bolus Da Posibilitate de ajustare bolus
administrat da Dimensiunea seringilor
utilizate 5, 10, 20, 30, 50 ml Compatibil
cu toate tipurile de seringi Da Detectarea
automată a dimensiunii seringelor Da
Înregistrarea evenimentelor Minimum
1000 Setarea presiunii de ocluzie
Minimum 9 nivele Presiunea de ocluzie
maximă Minimum 17.4 psi Protecție de
curgere în gol Da Alarme și indicatori
Ocluzie Da Eroare de flux Da Seringă
goală Da Perfuzia pe sfîrșite Da Bateria
descărcată Da Eroare de sistem Da Piston
decuplat Da Sursa de energie electrică
Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz
Cablu de alimentare Tip Schuko
Acumulator Da Timpul de lucru cu
acumulator Minimum 10 ore la 5 ml/h
Standarte și certificate Certificat CE (
Certificat european) Standard ISO 13485
Instruire Training pentru utilizatori Da
Module necesare: Prezentare generală,
pregătire de lucru, operarea cu
dispozitivul, întreținere și dezinfectare
Training pentru personal tehnic Da
Module necesare: Modul de efectuare a
mentenanței periodice, modul de testare a
funcționalității Documentație Manualul de
utilizare română sau rusă, tipărit și în
format electronic Manualul de utilizare
Engleză Manualul de service Engleză,
tipărit și în format electronic Logistică
Transportare la adresa solicitată Da
Instalare Da Testare Da Garanție Perioada
de garanție Minim 4 ani Efectuarea
mentenanței în perioada de garanție de
către furnizor Conform recomandărilor
producătorului Instruire Instruire pentru
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utilizatori Da Module necesare în
instruirea pentru utilizatori Prezentare
generală, pregătire de lucru, operarea cu
dispozitivul, întreținere și dezinfectare
Training pentru personal tehnic Da
Module necesare în instruirea pentru
personal tehnic Modul de efectuare a
mentenanței periodice, modul de testare a
funcționalității *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

129 Pulsoximetru cu monitorizare continuă -
code 1135

129.1 33100000-1 Pulsoximetru cu monitorizare continuă -
code 1135

Bucată 11.00 COD 1135 Denumire Pulsoximetru cu
monitorizare continuă Descriere
Pulsoximetru cu monitorizare continuă
este un dispozitiv utilizat pentru
determinarea saturației sîngelui cu oxigen,
în condiții de ambulator în săli de
reanimare Descriere generală Tipul
pacientului Pediatric, nou născut Tipul
dispozitivului Cu monitoarizare continuă
(bedside) Afișaj Tip ecran LCD sau LED
SpO2 Da Valoare pulsului Da Puterea
semnalului Da Nivel încărcare baterie Da
Mesaje de eroare Da Gama SpO2
Diapazonul 1 - 100% Rata de măsurare 70
- 100, ≤2 % Rata cardiacă 30 - 250 bpm, ±
2% Alarme Tip alarme Acustică și vizuală
Sensor deconectat Da Sensor defect Da
Baterie descărcată Da Frecvență cardiacă
ridicată sau scăzută Da SpO2 scăzut Da
Anulare alarmă Da Activare alarmă
Manual și automat Ajustare nivele de
alarme pentru frecvența cardiacă și SpO2
Da Sursa de energie electrică Tensiune de
alimentare 220 V, 50 Hz Cablu de
alimentare Tip Schuko Acumulator Da
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Timpul de lucru cu acumulator Minimum
1 oră Funcționare cu conexiune la priza
electrică Da în regim continuu
Consumabile Sensor SpO2 integrat, de
multiplă utilizare, nou născut, cu fixator
de cauciuc 3 buc. Standarte și certificate
Certificat CE ( Certificat european)
Standard ISO 13485 Instruire Training
pentru utilizatori Da Training pentru
personal tehnic Da Documentație
Manualul de utilizare română sau rusă,
tipărit și în format electronic Manualul de
service Engleză, tipărit și în format
electronic Logistică Transportare la adresa
solicitată Da Instalare Da Testare Da
Garanție Perioada de garanție Minim 3 ani
Efectuarea mentenanței în perioada de
garanție de către furnizor Conform
recomandărilor producătorului *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

130 Ultrasonograf portabil, utilizat in
neonatologie - code 1136

130.1 33100000-1 Ultrasonograf portabil, utilizat in
neonatologie - code 1136

Bucată 1.00 COD 1136 Denumire Ultrasonograf
portabil, utilizat in neonatologie Descriere
Ultrasonograf portabil General, Cardiac,
Transcranial si Vascular, performanţă
înaltă cu specializare neonatală
APLICAŢII CLINICE General, Cardiac,
Vascular, TCD Tip sistem Portabil Troleu
Mobil Da Suport pentru sonde ≥ 3
PROBE PORTURI active ≥ 2 PROBE
TIP, MHz Linear single cristal 7 - 15 MHz
Micro convex 5 - 12 MHz Convex 2 - 6
MHz Phased/Vector/Sectorial single
cristal 2 - 8 MHz Suport multifrecvență ≥
7 în dependență de sondă NIVELE DE
GRI ≥ 256 Gama de frecvență sistem ≥ 23

Ă
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Mhz GAMA DINAMICĂ ≥ 250 dB
Adâncimea scanării ≥ 35 cm
POSTPROCESARE IMAGINE MODURI
2D da M-mod color da M-mod da M -
mod multi unghiular da Phased Array
inversed Harmonics da Harmonic imaging
da Imagine Trapizoidală da Duplex Da
Triplex Real time Da DOPPLER Tip
CWD, PWD, CFM, Tisular, PDI, Mod
energetic de înaltă rezoluție cu inidcarea
direcțiilor fluxului snaguin Frecvența
ajustabilă da Diapazon de viteză ajustabil
da Măsurari spectru Automat, Semi-
automat, manual FUNCŢIONALITĂŢI
Măsurători digitale da Diapazon dinamic
selectabil da Focalizare de transmisie
ajustabilă da Focalizare de recepţie
dinamică da Ajustare automata spectru
doppler/ imagine 2D prin apasarea unui
singur buton da Funcție de auto
compensare a vitezei de propagare a
ultrasunetului dintre diferite tipuri de
tesuturi da Compunere spațială ≥3 Funcție
de auto filtrare a artifactelor da
PAN/ZOOM imagine în timp real da
imagine îngheţată da STOCARE
IMAGINI Capacitate ≥ 250GB USB da
Cine da DICOM 3.0 da MONITOR
integrat de control touchscreen da
PACHETE DE ANALIZĂ Cardiac da
Vascular da TCD da General da
Posibilitatea efectuării Up Grade da
MONITOR ≥ 15.6" DIVIZARE
MONITOR în timp real da UPS da, 30
min de lucru Printer incorporat pe baza
troleului da Standarte și certificate
Certificat CE ( Certificat european)
Standard ISO 13485 Instruire Training
pentru utilizatori Da Training pentru
personal tehnic Da Documentație
Manualul de utilizare română sau rusă,
tipărit și în format electronic Manualul de
service Engleză, tipărit și în format
electronic Logistică Transportare la adresa
solicitată Da Instalare Da Testare Da
Garanție Perioada de garanție Minim 3 ani
Efectuarea mentenanței în perioada de
garanție de către furnizor Conform
recomandărilor producătorului *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
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confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

131 Sigilator pentru sterilizarea
instrumentelor - code 1137

131.1 33100000-1 Sigilator pentru sterilizarea instrumentelor -
code 1137

Bucată 1.00 COD 1137 Denumire Sigilator pentru
sterilizarea instrumentelor Descriere
Sigilator pentru sterilizarea instrumentelor
este un dispozitiv utilizat pentru sigilarea
instrumentelor înainte de sterilizare pentru
a le păstra sterile pe o perioadă mai
indelungată. Locul amplasării Secția
Sterilizare Descriere generală Configurația
dispozitivului Amplasare pe masă Tipul
dispozitivului Manual Materialul carcasei
Oțel inoxidabil Sigilator Încărcare
Laterală Mod de sigilare Tragerea
automată a pachetului pe linia de sigilare
Temperatura de sigilare Ajustabilă Interval
de temperatură 50 °C – 200 °C Eroarea de
setare a temperaturii 1 °C Protecție de
supraîncălzire Da Viteza de sigilare
Minimum 8 m/min Funcția de intrare în
regim de așteptare Da, automat Suport
pentru alunecarea pachetelor la sigilare Da
Lungimea suportului Pe toată lungimea
liniei de sigilare Materialul suportului Oțel
inoxidabil Dispensor de role pentru
sterilizare Suport pentru role Da, cu
protecție anti-căderea rolelor Cuțit de
tăiere Integrat Posibilitate de înlocuire a
lamei cuțitului Da Sursa de alimentare
Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz
Cablu de alimentare Tip Schuko
Consumabile și accesorii Cuțit pentru
dispensor 3 Buc. Materialul rolelor pentru
sterilizare Peliculă de poliester/
polipropilen Rolă 10 cm x 200 m 3 Buc.
Rolă 15 cm x 200 m 2 Buc. Rolă 20 cm x
200 m 2 buc. Rolă 30 cm x 200 m 2 Buc.
Rolă 40 cm x 200 m 1 Buc. Standarte și
certificate de conformitate Certificat CE
Standard ISO 13485, ISO 9001 Logistică
Transportare la locul solicitat Da Instalare
Da Testare Da Cerințe față de producător
și furnizor Garanție Minimum 2 ani
Training pentru personalul medical
Pregătirea de lucru, operarea cu
dispozitivul, întreținerea. Manual de
utilizare Da Manual de service Da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
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dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

132 Analizator biochimic cu ISE - code 1138
132.1 33100000-1 Analizator biochimic cu ISE - code 1138 Bucată 1.00 Analizator biochimic, automat 200 teste,

cu sistem de tip deschis Cod 1138
Descriere Analizator automat destinat
analizelor biochimice cu sistem deschis de
reactivi. Sistem analitic automat cu
calculator integrat sau exterior (procesor,
monitor, tastatura+mouse) Tip de lucru
continuu Tip sistem deschis randoom
acces Capacitatea (teste/oră) ≥ 200 (teste
fotometrice) Posibilitatea efectuării
analizelor urgente da Tipul dispozitivului
staţionar Tip probă Ser şi plasmă urină
sînge integru / hemolizat CSF (lichid
cefalo-rahidian) Tip diluare automat
Sistem de spălare total automat (cuvă, ac,
sistem de dozare) da Program control al
calității da Compartiment reactivi cu
răcire Rotor cu încălzire pentru probe cu
termostat la 37 grade C Cuvă pentru probe
reutilizabil da, (indicați ciclurile posibile
de reutilizare) Regimuri de măsurare:
Cinetic da Mono și bi-cromatic da
Imunoturbidimetric da Controlul cantității
de reagent rămas da Semnalizare lipsă
reagent și probă da Modul integrat
Ionoselectiv (ISE) Da, K+, Na+, Ca2+
Sistemul de dozare: Reagenții: Utilizarea a
minim 2 metodici: mono și bireagent
Volumul reagentului programabil cu pasul
1 µl Sistemul de dozare: Cu sensor de
obstacol Alimentarea 220 V, 50 Hz
Reagenți Reagenți Să fie inclus toți
reagenții necesari cît și alte acesorii, piese
necesare pentru efectuarea analizelor și
buna funcționare Da K+ 1300 teste Na+
1300 teste Ca++ 1300 teste Proteina totală
1270 teste Ureea 1260 teste Creatinina
1290 teste Acid uric 110 teste Bilirubina
2900 teste Bilirubina directă 170 teste
Glucoza 1300 teste
Alaninaminotransferaza 1140 teste
Asparaginaminotransferaza 1140 teste
Fosfataza alcalină 110 teste Lactat
dehidrogenaza 110 teste Alfa amilaza 35
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teste Soluții de control Da Termenul de
valabilitate din ziua livrării ≥ 6 luni
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

133 Masina de anestezie (caracteristici
avansate) - code 1139

133.1 33100000-1 Masina de anestezie (caracteristici
avansate) - code 1139

Bucată 1.00 Mașină de anestezie (caracteristici
avansate) Descriere Mașina de anestezie
este destinată să livreze, să monitorizeze
gazele anestezice și să asigure respirația
artificială a pacientului în timpul actului
chirurgical COD 1139 Parametru
Specificaţia Prize și furtune de gaz O2,
Aer Display color diagonala ≥15 inch da
ecran tactil (touch screen) da Debitmetre
tipul electronice gama, L/min O2, Air ≥15
Vaporizatoare, agenți tip vaporizator
acceptate Izofluran da Sevofluran da
Halothan da număr de vaporizatoare
instalate la dipozitiv ≥ 2 unități da
Izofluran da Sevofluran da interlock da
sistem de absorbție da Mecanism de
siguranță O2 acustică, vizuală, cu blocarea
automată a NO2 Mecanism de siguranță
de amestec hipoxic da Ventilator automat
tip pacient Adult, Pediatric moduri de
ventilație Manual/spontans, VCV, PCV,
SIMV, suport presiune volumul Tidal da
gama, cc 20-1,500 volumul minut da
gama, L / min >20 frecvență, bpm 5 - 100
fluxul inspirator, L / min ≥3-40 raportul
I:E minim 1:4 la 4:1 pauză de inspirație da
limita de presiune , cm H2O Ajustabilă,
<70 PEEP , cm H2O 0-30 Funcție de
optimizare a consumului de gaze
anestezice la fluxuri reduse (LOW
FLOW) de ventilare da Sistem de
autodiagnostic testare la scurgeri, testarea
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circuitelor respiratorii, complianța,
alimentarea cu gaz, verificarea tuturor
sistemelor Sistem de baleiaj activ sau
pasiv Sistem de management al datelor
anestezice da Funcția de încălzire a
amesticului gazos administrat pacientului
da Port auxiliar de oxigen cu reglarea
fluxului acestuia da Monitorizarea
Presiunea de aer Alarmă de înaltă presiune
da Alarma presiune subatmosferică da
Continuarea alarma presiune da Presiune
scăzută / apnee da Alte alarme de presiune
da Volumul expirator / flux da Alarmă
apnea da Spirometria da Concentrația de
O2 da Timp de răspuns , sec <30 Celulă
paramagnetică de determinare a O2 da
Concentrația de CO2 alarmă apnee da
Monitorizare agent Modul de gaz
încorporat în mașină de anestezie da Tipul
de agenți Halothan, isofluran, sevofluran
Auto ID da Alarmă concentrare agent da
Determinare parametrului MAC da
Monitorul funcțiilor vitale Monitor pentru
monitorizarea funcțiilor vitale da Display
color diagonala ≥12 inch da Ecran tactil
(touch screen) da ECG ritmului cardiac da
segment ST da Tensiune sanguină
neinvazivă da Respirația da Temperatura
da Pulsoximetria da Imprimantă termică
încorporată da Sistem de fixare pe mașina
de anestezie da Tensiune de alimentare
220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă
da autonomie ≥2 h da Afișor Numărul de
afișoare 2 Afișor extern pentru monitorul
funcțiilor vitale fixat pe brat articulat pe
mașina de anestezie da Afișor integrat
pentru ventilator da Interfață cu altele da
Alarme prioritare 3 Construcție
ergonomică ce oferă masă de lucru pentru
anesteziolog da Sursă de iluminare LED
pentru masa de lucru da Prize auxiliare
220V ≥ 3 buc da Frînă centralizată pentru
fixarea aparatului da Tensiune de
alimentare 220 V, 50 Hz Baterie internă
pentru mașina de anestezie reîncărcabilă
da autonomie ≥1 h da Compresor de aer
medical integrat în mașina de anestezie 2 -
6 bar Presiune de alimentare cu gaz 3-6
bar Accesorii mașină de anestezie Circuit
de ventilare Pediatric, reutilizabil 2 set.
Pediatric, de unica flosință 5 set. Mască de
respirație Mască respiratorie reutilizabilă
Pediatric 2 buc. Plămîn de test Pediatric,
reutilizabil 1 buc. Absorber CO2 Absorber
CO2 (canistră 5L) 2 buc. Senzor de debit
Pediatric, reutilizabil 2 set. Accesorii
modul de gaz Accesorii modul de gaz
pacient Pediatric 2 set. Filtru antibacterial
Pediatric, unică utilizare 100 buc.
Accesorii monitor de pacient Cablu ECG
Cablu ECG 3 fire 1 buc. Senzor ECG
Senzor ECG Pediatric de unica utilizare
100 buc. Cablu SpO2 Cablu SpO2 cu
senzor Pediatric reutilizabil 1 buc. Tub cu
manșetă NIBP Tub cu manșetă
reutilizabilă Pediatric 1 buc. Senzor de
temperatură Senzor de temperatură extern
Pediatric reutilizabil 1 buc. Suport de
fixare Braț de fixare a monitorului pe
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mașină de anestezie 1 buc. *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

134 Distilator de masa - code 1140
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134.1 33100000-1 Distilator de masa - code 1140 Bucată 1.00 Distilator de masa Cod 1140 Descriere
Aparat electric ce produce apa distilata de
inalta calitate, chiar si in conditiile
utilizarii unei surse de apa de calitate
scazuta cu domeniul de utilizare în
laborator, farmacie, medical. Parametru
Specificație Recipient ≥ 4l Capacitatea de
distilare ≥ 0,7 l/h Dimensiuni ≤ 350 x
500mm Trece testele de siguranta si
compatibilitate electromagnetica
(2004/108/EC) si testele de tensiune
redusa (2006/95/EC). da Modul de
operare continuu Alimentare 220V, 50Hz
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

135 Aparat pentru vizualizare venelor - code
1141
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135.1 33100000-1 Aparat pentru vizualizare venelor - code
1141

Bucată 1.00 Aparat pentru vizualizare venelor COD
1141 Descriere Aparat pentru vizualizare
venelor Parametru Specificația Staționar,
amplasat pe masă da Braț flexibil da Tip
imagine proectată Adîncimea vaselor >
10mm Alimentarea 220V, 50Hz *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

136 Fotolii pentru colectarea singelui - code
1142
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136.1 33100000-1 Fotolii pentru colectarea singelui - code
1142

Bucată 2.00 Fotolii pentru colectarea singelui COD
1142 Corpul din oţel vopsit electrostatic
da Spătar reglabil manual da Suport de
braţ reglabil pe înălţime da Suport
picioare reglabil manual da "Blaturi
capitonate cu poleuretan şi acoperite cu
piele ecologică" da "Spătaru şi suportul
p/u picioare sunt rabatabile pînă la poziţia
orizontală a scaunului" da Dimensiuni
aproximative 165x62x50 (±10cm) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

137 Mașină de anestezie (caracteristici
avansate) - code 1143

137.1 33100000-1 Mașină de anestezie (caracteristici
avansate) - code 1143

Bucată 1.00 Mașină de anestezie (caracteristici
avansate) Descriere Mașina de anestezie
(de tip suspendat de tavan) este destinată
să livreze, să monitorizeze gazele
anestezice și să asigure respirația
artificială a pacientului în timpul actului
chirurgical Parametru Specificaţia Prize de
gaz O2, Aer Suport fixare pe consolă de
tavan da Display dedicat mașinei de
anestezie ≥15", color TFT sau LCD touch
screen Debitmetre tipul electronice gama,
L/min O2, Air - ≥15 Vaporizatoare, agenți
tip vaporizator acceptate Izofluran da
Sevofluran da Halothan da Enfluran da
Desfluran da număr de vaporizatoare
instalate la dipozitiv ≥ 2 unități da
Izofluran da Sevofluran da interlock da
sistem de absorbție da Mecanisme de
siguranță Siguranta O2 acustică, vizuală
siguranță de amestec hipoxic da
posibilitatea schimbarii drive gazului da
Ventilator automat tip pacient Adult,
Pediatric moduri de ventilație
Manual/spontaneous, VCV, PCV, SIMV,
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PS volumul Tidal Ajustabil gama, cc 20-
1,500 volumul minut, l/min 0.1 - 30 gama,
L / min >20 Frecvența respirației/minut 5 -
100 fluxul inspirator, L / min ≥ 3-40
raportul I:E minim 4:1 la 1:8, scara 0.5
pauză de inspirație 0 - 60% limita de
presiune , cm H2O Ajustabilă, >70 PEEP ,
cm H2O 0-30 Sistem de autodiagnostic
testare la scurgeri, testarea circuitelor
respiratorii, complianța, alimentarea cu
gaz, verificarea tuturor sistemelor Sistem
de baleiaj activ sau pasiv Sistem de
management al datelor anestezice da
Circuitul pneumatic de ventilare a
pacinetului cu funcție de păstrare a
integrității circuitului la deconectarea
canistrei cu absorber da cu funcție de
incălzire a amestecului gazos da port
auxiliar ieșire a amestecului gazos da
Compresor de aer (1 buc) pentru mașina
de anestezie, pentru a satisface condiția
optimă de lucru a acesteia da Parametri
monitorizați și afișați pe display Presiunea
de aer Alarmă de înaltă presiune da
Alarma presiune subatmosferică da
Continuarea alarma presiune da Presiune
scăzută / apnee da Alte alarme de presiune
da Volumul expirator / flux da
Concentrația de O2 Alarmă apnea da
Timp de răspuns , sec <30 Celulă
determinare O2 tip paramagnetică da
Concentrația de CO2 alarmă apnee da
Monitorizare agent Tipul de agenți
Halothan, isofluran, sevofluran, Enfluran,
Desfluran Auto indentificarea gazelor
anestezice da Alarmă concentrare agent da
Determinarea și afișarea valorii MAC da
Modulul de gaze încorporat la mșina de
anestezie da determina concentrațiile de
gaze: O2, CO2, agenți anestezici da
spirometria da Monitorul pentru afișarea
funcțiilor vitale monitor dedicat
vizualizării funcțiilor vitale da braț de
fixare a monitorului din laterală pe mașină
de anestezie da modular, posibilitatea de
adaugare a altor module hemodinamice da
imprimantă termică încorporată da baterie
internă reîncărcabilă da Interfață de
cominicare cu altele da Display dedicat
monitorului ≥15", color TFT sau LCD da
touch screen da Modulele hemodinamice
incluse Electrocardio-grama (ECG)
frecvența cardiacă da traseul ECG da
analiza și măsurarea segmentui ST da
determinarea cel puțin 20 de aritmii da
Pulsoximetria (SpO2) fotopletimografia
da valoarea SpO2 da indicile de perfuzie
da Tensiune sanguină neinvazivă (NIBP)
da Respirația (impendanța transtoracică)
da Temperatura pe 2 canale da Tensiune
sanguină invazivă (IBP) pe 2 canale da
Transmitere neuromusculară (NMT) da
Alarme prioritare 3 Tensiune de
alimentare 220 V, 50 Hz Prize auxiliare
220 v ≥ 3 buc da Baterie internă
reîncărcabilă da autonomie de lucru ≥2h
da Sursă de iluminare LED da Sertar
pentru depozitare ≥ 3 buc da Frînă
centralizată pentru fixarea aparatului da
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Presiune de alimentare cu gaze 2.8 - 6 bar
Accesorii Circuit de ventilare Adult,
reutilizabil ≥ 2 set. Plămîn de test Adult,
reutilizabil ≥ 2 buc. Senzor de flux
Reutilizabil ≥ 2 buc. Filtru antibacterial
Adult, unică utilizare ≥ 200 buc. Accesorii
pentru modulul de gaz Adult ≥ 2 set.
Cablu ECG Adult, reutilizabil 5 fire ≥ 2
buc. Electrod ECG Adult, unica utilizare ≥
100 buc. Senzor SpO2 Adult, reutilizabil
≥ 2 Buc. Manșete NIBP Adult,
reutilizabilă ≥ 2 buc. Adult mare,
reutilizabilă ≥ 2 buc. Senzor de
temperatură Adult, reutilizabil ≥ 2 buc.
Cablu de interconectare senzor IBP Adult,
reutilizabil ≥ 2 buc. Senzor IBP Adult,
unica utilizare ≥ 10 buc. Cablu de
interconectare și senzor NMT Adult,
reutilizabil ≥ 1 set *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

137.2 33100000-1 Masă pentru operații, cu 5 secții
(caracteristici avansate) - code 1143

Bucată 1.00 Masă pentru operații, cu 5 secții
(caracteristici avansate) Parametrul
Specificația Descriere Masa de operaţii
oferă o suprafaţă corespunzătoare care
susţine corpul pacientului în timpul
procedurilor chirurgicale, stabilizarea
poziţiei pacientului şi furnizarea cîmpului
chirurgical de expunerea optimă.
Poziţionarea mesei Reglarea înălţimii
minim 50 - 100 cm Trendelemburg ≥ 25
grade Inversarea trendelemburgului ≥ 25
grade Secţiile mesei ≥ 5 secții Flex/Reflex
≥220 / 110 grade Înclinarea Laterală ≥ 20
grade Secţia din spate de la +80 la -40
grade (minim) Secţia de la talpa/picior de
la +20 la - 90 grade (minim) detaşabilă
divizată Secţia cap de la +45 la - 70 grade
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(minim) detașabilă Deplasarea
longitudinală ≥310 mm Secțiile cap și
picioare interschimbabile da Detașarea și
instalarea secțiilor cap și picioare simplă,
fără necesitatea de utilizare a
instumentelor da Saltea anti-decubitus
rezistenta la dezinfectare Greutatea
pacientului ≥ 250 kg Utilizarera
radiografiei sau fluoroscopie secțiile:
șezut, spate și cap elaborate din carbon da
tunel pentru casete X-ray pe toată
lungimea mesei radiotransparenţă da
accesibilitatea braţului C da mărimea
casetelor roentgen minim 35x43 cm Bază
mesei de operație mobilă, dotată cu roți da
frînă centralizată da compactă, cu
accesibilitate mai mare pentru chirurgi da
Alimentarea electrică 220 V, 50 Hz
Baterie internă reîncărcabilă da autonomie
de lucru ≥5h da Controlul mesei de
operație telecomndă fără fir da pupitru de
comandă amplasat pe bază da Şine laterale
pentru accesorii pe toată lungimea mesei
da pe ambele părți ale mesei da Toate
accesoriile să fie dotate cu mecanizmele
proprii de fixare pe șinele laterale da
Accesorii standard suport fixare mînă cu
posibilitatea de ridicare, coborîre și rotire
2 unit. cadru anestezie 1 unit. suport fixare
umăr 2 unit. suport fixare torace 2 unit.
curea de fixare 1 unit. suport din cauciuc
utilizat pentru operațile discului
intervertebral 1 unit. suport tip inel pentru
cap din cauciuc 2 unit. suport tip cilidru
pentru picioare din cauciuc 2 unit. suport
de fixare a casetei de roentgen 1 unit.
troleu pentru depozitarea accesoriilor 1
unit. *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
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numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

137.3 33100000-1 Lampă chirurgicală pentru operaţii cu 3
sateliți - code 1143

Bucată 1.00 Lampă chirurgicală pentru operaţii cu 3
sateliți: 2 cupole de iluminare cu cameră
video integrată și 1 satelit pentru display
Descriere Lampă fără umbre pentru
iluminarea cîmpului operator cu 3 sateliți:
2 cupole de iluminare cu cameră video
integrată și 1 satelit pentru display
Parametrul Specificația Descriere lampă
chirurgicală destinată pentru iluminare în
investigații chirurgicale din sala de
operație cu fixare pe tavan da cameră
video integrată în lampă, pentru
înregistrarea video a operației și stocarea
acesteia da monitorizarea operației în timp
real pe display extern fixat pe brațul
separat da Componența sistemului de
brațe suspendate numărul total de brațe
articulate 3 cupole de iluminare fixate pe
brațe separate 2 cameră video integrată în
cupolă de iluminare principală da al treilea
braț pentru fixarea display-lui extern da
înălțimea podului 3.3 m Caracterisitica
tehnică a cupolei de iluminare 2 cupole de
iluminare diferite: principal și secundar da
ergonomic și design modern da sistem de
iluminare bazat pe tehnologia LED (Light
Emitting Diodes) da durata medie de viață
a LED-lor ≥50000 ore nivelul de
iluminare la 1 m distanță pentru cupola
principală ≥150000 lux posibilitatea de a
compensa iluminarea la formarea
umbrelor din partea chirurgului da nivelul
de iluminare la 1 m distanță pentru cupola
secundară ≥120000 lux temperatura
culorii 3000 - 5000 K reglabilă indexul de
culoare >95 Diametrul cîmpului luminos
min. 18 - 30 cm ajustabil electric
Adîncimea cîmpului luminos ≥ 100 cm
Distanța de lucru 0.5-1 m Panoul de
control fiecare cupolă de iluminare dotată
cu panoul de control da integrat da touch
screen da Mişcarea capului luminos ≥ 4
grade de libertate Rotația capului luminos
≥ 270 grade Ajustare pe verticală ≥ 80 cm
Mînere detașabile da sterilizabile da
Caracterisitica tehnică a camerei video de
înregistrare și a videoînregistratorului
integrată în cupola de iluminare principală
da cameră video cu posibilitatea de
filmare și fotografiere da rezoluția minimă
de filmare FullHD da rotirea obiectivului
în jurul axei sale min. 300 grade panoul de
control pentru dirijarea camerei video da
posibilitate de focusare manuală și
automată a imaginei da posibilitate de
mărire și micșorare a imaginei da
înregistrator video utilizat în domeniul
medical da trasnmiterea informației prin
port USB da interfață de comunicare cu
display extern da interfață de comunicare
cu videoînregistrator da Caracterisitica
tehnică a display-lui display profesional
utilizat în domeniul medical da rezoluție
minimă FullHD da diagonala min. 24 inch
integrare DICOM da porturi de
comunicare: DVI, RGBS, BNC, S-video,
HDMI Display port și altele da 220V,
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50Hz Alimentarea electrică reîncărcabilă
Baterie internă pentru cupola principală
autonomie de lucru ≥2h da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

137.4 33100000-1 Sistem suspendant cu 2 console - code 1143 Bucată 1.00 Lampă chirurgicală pentru operaţii cu 3
sateliți: 2 cupole de iluminare cu cameră
video integrată și 1 satelit pentru display
Descriere Lampă fără umbre pentru
iluminarea cîmpului operator cu 3 sateliți:
2 cupole de iluminare cu cameră video
integrată și 1 satelit pentru display
Parametrul Specificația Descriere lampă
chirurgicală destinată pentru iluminare în
investigații chirurgicale din sala de
operație cu fixare pe tavan da cameră
video integrată în lampă, pentru
înregistrarea video a operației și stocarea
acesteia da monitorizarea operației în timp
real pe display extern fixat pe brațul
separat da Componența sistemului de
brațe suspendate numărul total de brațe
articulate 3 cupole de iluminare fixate pe
brațe separate 2 cameră video integrată în
cupolă de iluminare principală da al treilea
braț pentru fixarea display-lui extern da
înălțimea podului 3.3 m Caracterisitica
tehnică a cupolei de iluminare 2 cupole de
iluminare diferite: principal și secundar da
ergonomic și design modern da sistem de
iluminare bazat pe tehnologia LED (Light
Emitting Diodes) da durata medie de viață
a LED-lor ≥50000 ore nivelul de
iluminare la 1 m distanță pentru cupola
principală ≥150000 lux posibilitatea de a
compensa iluminarea la formarea
umbrelor din partea chirurgului da nivelul
de iluminare la 1 m distanță pentru cupola
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secundară ≥120000 lux temperatura
culorii 3000 - 5000 K reglabilă indexul de
culoare >95 Diametrul cîmpului luminos
min. 18 - 30 cm ajustabil electric
Adîncimea cîmpului luminos ≥ 100 cm
Distanța de lucru 0.5-1 m Panoul de
control fiecare cupolă de iluminare dotată
cu panoul de control da integrat da touch
screen da Mişcarea capului luminos ≥ 4
grade de libertate Rotația capului luminos
≥ 270 grade Ajustare pe verticală ≥ 80 cm
Mînere detașabile da sterilizabile da
Caracterisitica tehnică a camerei video de
înregistrare și a videoînregistratorului
integrată în cupola de iluminare principală
da cameră video cu posibilitatea de
filmare și fotografiere da rezoluția minimă
de filmare FullHD da rotirea obiectivului
în jurul axei sale min. 300 grade panoul de
control pentru dirijarea camerei video da
posibilitate de focusare manuală și
automată a imaginei da posibilitate de
mărire și micșorare a imaginei da
înregistrator video utilizat în domeniul
medical da trasnmiterea informației prin
port USB da interfață de comunicare cu
display extern da interfață de comunicare
cu videoînregistrator da Caracterisitica
tehnică a display-lui display profesional
utilizat în domeniul medical da rezoluție
minimă FullHD da diagonala min. 24 inch
integrare DICOM da porturi de
comunicare: DVI, RGBS, BNC, S-video,
HDMI Display port și altele da 220V,
50Hz Alimentarea electrică reîncărcabilă
Baterie internă pentru cupola principală
autonomie de lucru ≥2h da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
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numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

137.5 33100000-1 Consolă suspendantă pentru sistemul
informațional - code 1143

Bucată 1.00 Consolă suspendantă pentru sistemul
informațional Descriere Consolă
suspendantă cu braț dublu articulat pentru
sistemul informațional format din 2
display-ri medicale ce transpun semnalele
video recepționate de la dispozitivele
medicale din sala de operație Parametrul
Specificația Descrierea și componența
consolei element de fixare de tavan da braț
dublu articulat da posibilitate de mișcare
în plan orizontal și în plan vertical da
posibilitate de reglare motorizată pe
verticală da mînere cu butoane de control
integrate pentru regalarea consolei da
integrarea semnalelor video de la
dispozitivele medicale atît din sala de
operație cît și din afara acesteia da redarea
informației video de la: monitorul de
pacient, camera video de la lampa de
operație și de la dispozitivele aflate în
dotare instuției C-arm și microscopul
digital da conectarea semnalului video
fără cablu pentru dispozitivele mobile
aflate în dotare instuției: C-arm și
microscopul digital da înălțimea podului 3
- 3.5 m Caracterisitica tehnică a consolei
brațele, coloana și modulul de fixare a
display-lor sunt fabricate din aliaj de
aluminiu rezistent da acoperire anti-
bacteriană, construcţie cu suprafeţe netede
şi rotunjite pentru cerințele de igienă în
sală de operație da materialul rezistent la
acţiunea detergenţilor şi dezinfectanţilor
uzuali da fiecare braţ se poate manevra
independent, după eliberarea frînei
pneumatice da blocarea consolei în poziția
dorită prin activarea frînei pneumatice da
frîne pneumatice pentru fixare în plan
orizontal și în plan vertical da diametrul
interior al brațelor și a tubului de
suspensie trebuie să fie prevăzut pentru a
susține mai multe cabluri electrice și
semnale video da lungimea totală a
brațelor ≥1500 mm unghiul de rotație
admisibil al fiecărei ax pe plan orizontal
≥320 de grade mișcarea modulului de
fixare a display-lor are loc pe arcul de cerc
determinat de lungimea brațelor da
capacitatea de încărcare a consolei ≥200
kg mecanism integrat pentru fixare a 2
display-ri da Caracterisitica tehnică a
display-lor cantitatea 2 buc display
profesional utilizat în domeniul medical
da diagonala ≥42 inch rezoluția minimă
FullHD da format video 16:9 da color da
funcția de vizualizarea a imaginei în
imagine (PiP) da interfață de comunicare:
BNC, DVI, VGA, S-video, RGBS și altele
da panel de control integrat da
modificarea contrastului da modificarea
luminozității da sistem de fixare universal
VESA da materialul rezistent la acţiunea
detergenţilor şi dezinfectanţilor uzuali da
Alimentarea electrică 220V, 50Hz *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
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Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

137.6 33100000-1 Stație de infuzie cu pompe - code 1143 Bucată 1.00 Stație de infuzie Descriere Această stație
poate integra și controla pompele de
infuzie(perfuzor) cu seringă și pompele de
infuzie (perfuzor) de volum mare. Pompe
cu caracteristici avansate, cu rata reglabilă
de flux, prevăzute pentru anestezie și
folosirea de durată la patul bolnavului.
Parametru Specificația Stația de infuzie
numărul de sloturi petru fixarea pompelor
≥ 4 instalarea pompelor nu necesită
instrumente da mecanism de fixare pe
Consola suspendată ”anestezist” da
folosirea unui cablu comun de alimentare
pentru toate pompele da alimentare
electrică 220 V, 50 Hz da Pompă de
infuzie(perfuzor) cu seringă cantitatea 3
buc compatibilă cu stația de infuzie da
caracteristici avansate da display color da
moduri de infuzie ≥ 5 compatibil cu
seringi produse de diferiți producători da
seringi acceptate 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml
detector de mărime a seringei da nivelul
presiunei de ocluzie ≥ 8 nivele carcasa
ermetizata pentru a preveni scurgerea de
lichide in interiorul dispozitivului IP22 -
24 rata fluxului 0.1 - 1,200 ml/h pasul de
încrementare a fluxului 0.1 mL/h dozarea
bolusului da regim de lucru KVO -
menținerea venei deschise 0.1 - 3 ml/h
acurateția infuziei ≤2% protecție la
curgere liberă din sistem da blocarea
panoului de control da intervalul de timp
de blocare ≥ 1 min limitare acces prin
buton de blocare a tastelor sau prin parolă
da alarmă sonoră și vizuală da categorii de
alarmă ≥ 2 mod silence a alarmei da
notificări pe display despre starea curentă
de lucru, ora, data, informație seringă,
alarme da evenimente stocate ≥ 1000



11.07.2019 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 196/301

baterie internă reîncărcabilă da autonomia
bateriei ≥ 7h la 5 mL/h alimentare
electrică 220 V, 50 Hz da Pompă de
infuzie (perfuzor), volum mare cantitatea
1 buc compatibilă cu stația de infuzie da
caracteristici avansate da display color da
moduri de infuzie ≥ 2 sistem deschis
pentru seturile de infuzie da diapazonul
volumului infuzat 0.1 - 9999 ml rata
fluxului 0.1-1,200 ml/h pasul de
încrementare a fluxului 0.1 mL/h regim de
lucru KVO - menținerea venei deschise
0.1 - 3 ml/h acurateția infuziei ≤5 %
funcția bolus da reglare a vitezei de
infuzie în bolus 1 - 1000 ml/h detector
bulă de aer da funcția de evacuare a bulei
de aer din seturile de infuzie da nivelul
presiunei de ocluzie ≥ 8 nivele carcasa
ermetizata pentru a preveni scurgerea de
lichide in interiorul dispozitivului IP22 -
24 senzor de picături da protecție la
curgere liberă din sistem da blocarea
panoului de control da intervalul de timp
de blocare ≥ 1 min limitare acces prin
buton de blocare a tastelor sau prin parolă
da alarmă sonoră și vizuală da categorii de
alarmă ≥ 2 mod silence a alarmei da
notificări pe display despre starea curentă
de lucru, ora, data, informație infuzie,
alarme da evenimente stocate ≥ 1000
baterie internă reîncărcabilă da autonomia
bateriei ≥ 5 h functionare la viteza 25
mL/h alimentare electrică 220 V, 50 Hz da
Acesorii Sisteme de infuzie 200 buc
Seringi 20 ml 300 buc. Seringi 50/60 ml
600 buc. Circuit de interconectare seringă
900 buc. *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
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numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

137.7 33100000-1 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) cu accesorii
specializate - code 1143

Bucată 1.00 Dispozitiv electro-chirurgical
(diatermocoagulator) cu accesorii
specializate Parametrul Specificația
Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea
și coagularea țesuturilor biologice în
procesul actului chirurgical care utilizează
curenți electrici de frecvență înaltă
Frecvența cuprinsă înre 300 KHz şi 1
MHz Interfata de utlizare Ecran touch-
screen, color si butoane pentru accesul
rapid ≥7 inch Memorie internă ≥40 celule
de memorare a setărilor da Canale de
ieșire Monopolar izolat Comutator de
mînă da Comutator de picior pedală dublă
pedală simplă Bipolar da Moduri de lucru
Monopolar Tăiere Putere maximă- 350 W
Tensiune maximă- 3500V cel putin 3
moduri de tăiere (Pură, Blend, ș.a.)
Coagulare Putere maximă- 120 W
Tensiune maximă- 4700V cel putin 3
moduri de coagulare (Soft, Spray, ș.a.)
Bipolar Tăiere Putere maximă- 120 W
Tensiune maximă- 600V cel putin 2
moduri de tăiere Coagulare Putere
maximă- 100 W Tensiune maximă- 750V
cel putin 3 moduri de coagulare Regimuri
de lucru preselectate Blend, strong soft,
spray minimum 10 regimuri Funcţie de
autotestare da Canal de ieșire
independentă da Indicatoare acustic vizual
Control volum sunet da Securitatea
pacientului Functie de monitorizare a
zonei de contact a electrodului neutru cu
pacientul da Cablu și placă electrod
neutru, reutilizabil 3 buc da Cablu pentru
conectarea plăcilor neutre de unica
folosință 1buc ≥ 3 m da Alimentare 220-
240V, 50Hz Pedală dublă 1 buc da Mîner
monopolar cu cablu, reutelizabil 10 buc ≥
3 m da Pencetă bipolară 2 buc ≥ 15 cm da
Pencetă bipolară 2 buc ≥ 17 cm da Cablu
bipolar 4 buc ≥ 3 m da Vîrf electrod cuțit
1 buc ≥ 60 mm da Vîrf electrod buclă 1
buc diam ≥ 6 mm da Vîrf electrod minge
1buc diam ≥ 5 mm da Vîrf electrod ac
1buc ≥ 60 mm da *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
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Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
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137.8 33100000-1 Aspirator chirurgical (performanță
avansată) - code 1143

Bucată 1.00 Aspirator chirurgical (performanță
avansată) Descriere Aspiratoarele
chirurgicale sunt capabile să creeze o
presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai
multe proceduri chirurgicale necesită
aspirare pentru a elimina sîngele şi
lichidele care se acumulează în zona
operatorie şi obstrucţionează vizibilitatea
chirurgului. Parametru Specificația
Vacuum Limita minimă 0 mm Hg Limita
maximă ≥ 680 mmHg Rata de flux, l/min.
≥ 60 l/min Indicator vacuum da, eroarea
≥±10% Regulator aspirație da Nivelul de
zgomot, dBA ≤ 50 dBA Pompă electrică
fără ulei da Regim de lucru Continuu da
Intermitent activat de la pedală da Vas
colector În timpul aspirării se utilizează
doar un vas colector da Selector electric
de vas da Numărul vaselor 2 buc.
Capacitatea, L 2 L Protecție la umplere
pentru fiecare vas da Vas tip reutilizabil da
Suport Container pentru amplasarea
tubului de aspirare da Suport cu rotile ≥ 4
roti Roti cu frina da, ≥ 2 buc. Mîner pentru
transportare da Accesorii Pedală de
pornire/oprire a aspirației da
Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea
cablului de alimentare 220 V, 50 Hz da
Filtru bacteriene de unică utilizare 15 buc.
Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

138 Laringoscop adult pentru intubatii
dificile - code 1146
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138.1 33100000-1 Laringoscop adult pentru intubatii dificile -
code 1146

Bucată 1.00 Laringoscop adult pentru intubatii dificile
Cod 1146 Descriere Este un dispozitiv
portabil, destinat pentru examinarea și
vizualizarea laringelui. Efectuarea de
laringoscopii de către medici ORL,
secțiile primire urgente, reanimare,
anestezie etc. Parametru Specificaţie
Lamele laringoscop oțel inoxidabil mat da
tip pacient adult iluminare fibră optică
Lamele tip Flaplight da mărimea 2 da
mărimea 3 da mărimea 4 da autoclavabile
la 134℃, 5min. da ≥ 1000 ciluri de
sterilizare da Maner laringoscop fabricat
din metal cromat da fixarea rapidă a
lamelelor da bec cu instalarea în mîner da
diametru mîner standart: 28mm, ±2mm da
"acumulator reîncărcabil, cu autonomie de
≥ 3 ore" da Bec bec LED, intensitatea
luminei ≥ 2000 lux da lumină albă da
Accesorii Încărcător de la priza de perete
220V, 50Hz da "Acumulator reîncărcabil"
1 buc. da Trusă trusă pentru
păstrare/depozitarea dispozivului în
funcție de complectația lamelelor
solicitate da *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

139 Laringoscop adulti - code 1147
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139.1 33100000-1 Laringoscop adulti - code 1147 Bucată 2.00 Laringoscop adult Cod 1147 Descriere
Este un dispozitiv portabil, destinat pentru
examinarea și vizualizarea laringelui.
Efectuarea de laringoscopii de către
medici ORL, secțiile primire urgente,
reanimare, anestezie etc. Parametru
Specificaţie Lamele laringoscop oțel
inoxidabil mat da tip pacient adult
iluminare fibră optică Lamele tip:
McIntosh da mărimea 2 da mărimea 3 da
mărimea 4 da mărimea 5 da autoclavabile
la 134℃, 5min. da ≥ 1000 ciluri de
sterilizare da Maner laringoscop fabricat
din metal cromat da fixarea rapidă a
lamelelor da bec cu instalarea în mîner da
diametru mîner standart: 28mm, ±2mm da
"acumulator reîncărcabil, cu autonomie de
≥ 3 ore" da Bec bec LED, intensitatea
luminei ≥ 2000 lux da Accesorii
Încărcător de la priza de perete 220V,
50Hz da "Acumulator reîncărcabil" 1 buc.
da Trusă trusă pentru păstrare/depozitarea
dispozivului în funcție de complectația
lamelelor solicitate da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

140 Laringoscop adult cu fibra optica - code
1148
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140.1 33100000-1 Laringoscop adult cu fibra optica - code
1148

Bucată 1.00 Laringoscop adult cu fibra optica Cod
1148 Descriere Este un dispozitiv portabil,
destinat pentru examinarea și vizualizarea
laringelui. Efectuarea de laringoscopii de
către secțiile primire urgente, reanimare,
anestezie etc. Parametru Specificaţie
Lamele laringoscop oțel inoxidabil mat da
tip pacient adult iluminare prin fibră
optică Lamele tip: McIntosh da mărimea 3
da mărimea 4 da mărimea 5 da
autoclavabile la 134℃, 5min. da ≥ 1000
ciluri de sterilizare da Maner laringoscop
fabricat din metal cromat da fixarea rapidă
cu lamele da bec cu instalarea în mîner da
diametru mîner standart: 28mm, ±2mm da
Acumulator "acumulator reîncărcabil, cu
autonomie de ≥ 3 ore" da reincărcarea
acumulatorului ≤ 4 ore da Bec bec LED,
intensitatea luminei ≥ 2000 lux da ≥ 2.5V
da lumină albă da Accesorii Încărcător de
la priza de perete 220V, 50Hz da Trusă
trusă pentru păstrare/depozitarea
dispozivului în funcție de complectația
lamelelor solicitate da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

141 Laringoscop adulti 2 seturi cu incarcator
- code 1149

141.1 33100000-1 Laringoscop adulti 2 seturi cu incarcator -
code 1149

Bucată 1.00 Laringoscop adulti 2 seturi cu incarcator
Laringoscop adult - 1 set Cod 1149
Descriere Este un dispozitiv portabil,
destinat pentru examinarea și vizualizarea
laringelui. Efectuarea de laringoscopii de
către medici ORL, secțiile primire
urgente, reanimare, anestezie etc.
Parametru Specificaţie Lamele
laringoscop oțel inoxidabil mat da tip
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pacient adult iluminare fibră optică
Lamele tip: McIntosh da mărimea 2 da
mărimea 3 da mărimea 4 da mărimea 5 da
autoclavabile la 134℃, 5min. da ≥ 1000
ciluri de sterilizare da Maner laringoscop
fabricat din metal cromat da fixarea rapidă
a lamelelor da bec cu instalarea în mîner
da diametru mîner standart: 28mm, ±2mm
da acumulator reîncărcabil, cu autonomie
de ≥ 2 ore da Bec bec LED, intensitatea
luminei ≥ 2000 lux da ≥ 2.5V da Accesorii
"Acumulator reîncărcabil" 1 buc. da Trusă
trusă pentru păstrare/depozitarea
dispozivului în funcție de complectația
lamelelor solicitate da Laringoscop adult -
1 set Parametru Specificaţie Lamele
laringoscop oțel inoxidabil mat da tip
pacient adult iluminare fibră optică
Lamele tip: Miller da mărimea 2 da
mărimea 3 da mărimea 4 da autoclavabile
la 134℃, 5min. da ≥ 1000 ciluri de
sterilizare da Maner laringoscop fabricat
din metal cromat da fixarea rapidă a
lamelelor da bec cu instalarea în mîner da
diametru mîner standart: 28mm, ±2mm da
acumulator reîncărcabil, cu autonomie de
≥ 2 ore da Bec bec LED, intensitatea
luminei ≥ 2000 lux da ≥ 2.5V da Accesorii
"Încărcător pentru două laringoscoape" de
la priza de perete 220V, 50Hz da
"Acumulator reîncărcabil" 1 buc. da
Geantă geantă pentru transportare/păstrare
dispozivului în funcție de complectația
lamelelor solicitate da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

142 Gaz-analizator (MAC) - code 1150
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142.1 33100000-1 Gaz-analizator (MAC) - code 1150 Bucată 1.00 Analizator gaze anestezice COD 1150
Analizator de gaze compatibil cu mașina
de anestezie Drager Fabius Plus XL sau
modul compatibil cu Monitor pentru
pacient Nihon Kohden BSM-6701K
existente în dotare da Analizator de gaze
compatibil cu tehnologia Drager da
Monitorizarea gazelor inspirate de pacient
O2, CO2, NO2 Monitorizarea gazelor
anestezice izofluran da sevofluran da
desfluran da halotan da enfluran da
Monitorizarea concentrației de gaze
volum inspir și expir Depistarea gazului
automat da "Analizatorul să fie dotat cu
toate accesoriile necesare pentru utilizare"
capcana de apă 12 buc. circuit de
prelevarea gazelor 10 buc. "adaptoare
necesare pentru conectare la circuitul
respirator al pacientului" da cablu de
alimentarea 220V da suport pentru fixarea
analizatorului de mașina de anestezie 1
buc "alte cabluri necesare pentru
conectare cu dispozitvul" da Instalare si
Calibrare da *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

143 Rectoscop - code 1151
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143.1 33100000-1 Rectoscop - code 1151 Bucată 1.00 Rectoscop Cod 1151 Descriere Endoscop
special pentru examenul optic al rectului
Parametrul Specificația Sursa de lumina
Alimentare electrica 220-230V 50Hz Tip
lampa LED Timp de viata ≥ 30 000 ore
Reglarea luminozități da Lampa de
rezerva da, 2 buc. doar pentru lampa
halogen Tubul cu fibra optica Lungime de
la 180 cm Diametru ≥ 3,5 mm Accesorii
Tubul rectoscopului de tip HEINKEL,
diametrul exterior 20 mm, lungimea de
lucru 30 cm, cu obturator Tubul
rectoscopului de tip HEINKEL, diametrul
exterior 20 mm, lungimea de lucru 25 cm,
cu obturator Tubul rectoscopului de tip
HEINKEL, diametrul exterior 16 mm,
lungimea de lucru 30 cm, cu obturator
Cap de iluminat pentru tuburile de
rectoscopie de tip HEINKEL cu ghidaj de
lumină din fibră de sticlă/optică a luminii,
adaptor cu blocare LUER pentru perete de
cauciuc, inclusiv duza pentru ferestre.
Perete din cauciuc, cu tub detașabil, cu
blocare LUER. Suport pentru tampoane,
lungime de lucru 30 cm. Tub de aspirație,
cu deschidere de reglare a debitului,
lungime de lucru 40 cm. *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

144 Aspirator de aer pentru bacterii - code
1152
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144.1 33100000-1 Aspirator de aer pentru bacterii - code 1152 Bucată 1.00 Aspirator de aer pentru bacterii Cod 1152
Descriere Aspirator de prelevare a
probelor bacteriologic pentru a determina
contaminarea bacteriană totală a aerului cu
izolarea ulterioară a diverselor
microorganisme patogene și indicative
sanitare. Parametru Specificația Debitul
aerului, m/sec > 20 Setarea debitului
necesar prin rotametru Volumul aerului
(inhalat), l/min 100 Selectarea volumul de
aer, l de la 5 pina la 1000 Timpul pentru
selectia maximala, min 10 Portabil Da
Volumul de control reglabil Diametrul
placilor Petri, instalat in dispozitiv, mm 90
mm Nivelul de zgomot, dB < 50 Indicator
pe dispozitiv 2-3 nivele Da Display
alarme LED sau LCD nivelul de incarcare
a bateriei Temperatura mediului ambiant
de la -5 °C la 50 °C Alarme si indicatori
eroare de sistem pornirea programului
finisarea programului descarcarea bateriei
volumul de extragere a bacteriilor Durata
de operare autonomă, ore > 3 Tensiunea
de alimentare 220 V, 50 Hz Accesorii
Încărcător de la priza de perete 220V,
50Hz Da "Acumulator reîncărcabil" 1 buc.
Da Trusă "trusă pentru
păstrare/depozitarea dispozivului în
funcție de complectație" Da Sita Sita
pentru admisie de aer cu 90mm Da Filtre
100 buc. Da *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

145 pH-metru - code 1153
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145.1 33100000-1 pH-metru - code 1153 Bucată 1.00 pH-metru Cod 1153 Parametrul
Specificația Descriere PH-metru pentru
masurarea pH-lui si a temperaturii in
laborator Afișaj LCD sau LED Gama de
pH de la -2 la +16.00 pH Precizie ± 0.01
pH si ± 0.5 °C Calibrare automata pH da
Interval de temperatura cu compensare
automata de la -5 la +70 °C Baterie "da,
autonomie 300-700 de ore" Conditii de
mediu de la 0 la +50 °C, RH 95% *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

146 Histoprocesor - code 1154
146.1 33100000-1 Histoprocesor - code 1154 Bucată 1.00 Histoprocesor Cod 1154 Descriere

Procesorul automat de țesututi este un
dispozitiv care curăță, deshidratează,
impregnează cu parafină țesutul
pregătindul pentru microscopia optică.
Parametrul Caracteristicile Amplasare Pe
masă Tip suprafata inox, anticoroziva
Material de impregnare a probei Parafină,
pentru microscopia optică Mod de
procesare Cu cameră staționară Mod de
umplere a camerei Prin vacuum Camera
de prelucrare Volumul containerelor cu
soluții și ceară > 1,8 L Numarul de cosuri
2 "Cantitatea probelor procesate
concomitent in cos " > 120 Etape de
prelucrare > 9 Managementul proceselor
Interfața cu utilizatorul Ecran, LCD Statii
de parafinare 3 Posibilitate de control al
timpului de prelucrare, centrifugare etc.
Da, selectabil Intervalul timpului de
prelucrare 1 - 100 ore Posibilitate de
control al temperaturii soluțiilor Da,
solvenți și parafină Interval de
temperatură a parafinei 50-70 °C
Temperatura de pastrare "de la –20 °C
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pina la +50°C " Protectie termala resetarea
manuala Sistem de evacuare a vaporilor
chimici Mod de evacuare a vaporilor
chimici Fără conexiune la sistem de
ventilare, cu filtru Tip filtru Din cărbune
Umiditatea relativa 60%, fara condensare
Sursa de alimentare Tensiune de
alimentare 220 V, 50 Hz Cablu de
alimentare Tip Schuko UPS sau sursă de
alimentare integrată Minimum 1 oră de
funcționare Consumabile și accesorii
Filtre de cărbune 6 buc. Coș pentru
încarcarea probelor de țesut 5 buc. Soluție
Formalin 4% 7,5 litri Xilen 45 litri Etanol
96,6 – 100 % "37 litri " Parafină solidă 15
kg Altele Garantie > 5 ani Certificate CE,
ISO Manuale de utilizare limba romana
sau rusa Manual de service limba engleza,
rusa sau romana Transportare la locul
necesar da Instalare si testare da Training
pentru utilizatori Da, pregătire de lucru,
mod de utilizare a dispozitivului,
întreținerea zilnică Training pentru
personal tehnic "Ajustarea, calibrarea,
înlăturarea defecțiunilor minore, parole de
acces" Deservire în perioada de garanție
da *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

147 Sistem de impregnare a parafinei - code
1155

147.1 33100000-1 Sistem de impregnare a parafinei - code
1155

Bucată 1.00 Sistem de impregnare a parafinei Cod
1155 Descriere Sistemul de impregnare în
parafină este un dispozitiv utilizat pentru
introducerea probelor de țesut patologic în
blocuri de parafină Parametrul
Caracteristicile Tip suprafata inox,
anticoroziva Material de impregnare a
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probei Parafină Mod de procesare Cu
cameră staționară Constructia
dispozitivului Modular Sistem de
parafinare Rezervor de parafină Minimum
4 litri, cu ajustare a temperaturii Interval
de temperatură a rezervorului de parafină
50 – 70 °C Compartiment de depozitare a
matricilor Da, cu ajustare a temperaturii
Compartiment de depozitare a casetelor cu
țesut Da, cu ajustare a temperaturii
Interval de temperatură a
compartimentului pentru casete cu țesut
50 – 70 °C Suprafața de lucru Încălzită
Zonă de răcire a matricei Da Sursă de
lumină Da, integrată în dispensor Mod de
turnare Cu pedală Ajustarea fluxului de
parafină Da Interfața cu utilizator Ecran
Sistemul de răcire a blocurilor de parafină
Modalitate de răcire Automat sau ajustat
de utilizator Suprafața efectivă Pentru
minimum 60 blocuri Temperatura minimă
de răcire Maximum -6 °C Funcționalități
speciale Setarea timpului de lucru Da
Setarea temperaturii Da, pentru rezervorul
de parafină, zona caldă a dispensorului,
zona de răcire a blocurilor,
compartimentul de depozitare a casetelor
cu țesut, compartimentul de depozitare a
matricilor Posibilitate de conectare a
pencetelor încălzite electric Da Sursa de
alimentare Tensiune de alimentare 220 V,
50 Hz Cablu de alimentare Tip Schuko
UPS sau sursă de alimentare integrată
Minimum 1 oră de funcționare
Consumabile și accesorii Parafină în
granule 15 kg Pencetă încălzită electric 3
buc Pencete din metal 3 buc Matrice din
oțel inoxidabil para free, adîncime de 11-
14 mm, dimensiuni laterale 22 x 22 mm ±
2 mm 20 buc Matrice din oțel inoxidabil
para free, adîncime de 11-14 mm,
dimensiuni laterale 32 x 25 mm ± 2 mm
20 buc Matrice din oțel inoxidabil para
free, adîncime de 11-14 mm, dimensiuni
laterale 38 x 25 mm ± 2 mm 20 buc
Pedală de comandă 2 buc Rezervor pentru
evacuarea reziduurilor de parafină din
sistem 1 buc Altele Garantie > 5 ani
Certificate CE, ISO Manuale de utilizare
limba romana sau rusa Manual de service
limba engleza, rusa sau romana
Transportare la locul necesar da Instalare
si testare da Training pentru utilizatori Da,
pregătire de lucru, mod de utilizare a
dispozitivului, întreținerea zilnică Training
pentru personal tehnic "Ajustarea,
calibrarea, înlăturarea defecțiunilor
minore, parole de acces" Deservire în
perioada de garanție Da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
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înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

148 Microtom semi-automat - code 1156
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148.1 33100000-1 Microtom semi-automat - code 1156 Bucată 2.00 Microtom semi-automat Cod 1156
Descriere Dispozitiv destinat secționării
preparatele anatomice în felii subțiri,
pentru a fi cercetate la microscop
Parametru Specificație Orientare
speciment cu o singură mînă Buton pentru
fasionare rapidă da Numărător de secțiuni
cu 4 secțiuni "Deplasare suport cuțit pe
șine paralele" da "Tavă de reziduuri de
dimensiuni mari amplasată și sub suportul
de cuțit" da Interval de tăiere de la 0.5 µm
la 100 µm Rezoluție cu 0.5 μm în plaja 0.5
- 3 μm cu 1 μm în plaja 2 - 20 μm cu 2 μm
în plaja 10 - 50 μm cu 5 μm în plaja 20 -
100 μm Retracție "0 - 200 µm, cu 5 μm
incrementare; poate fi oprita" Avans
orizontal > 24 ± 1 mm Cursa verticală >
65 ± 2 mm Orientare speciment X/Y - ±
8°/ ± 8° Z - 360° Clema standart 55 x 50
mm Viteza > 1,5mm/s, selectabila,
motorizata; Reglarea vitezei manual
Memoria speciment > 2 pozitii "Avans
grosier acționat pe partea stîngă" da
Accesorii Unelte standart tavă superioară
din aluminiu husă contra praf suport
universal pentru casete suport universal cu
deplasare "lateral pentru lame de unică
folosința cu profil îngust tip ER" Gatantie
2 ani, inclusiv mentenanta Manuale de
utilizare limba romana Manual de service
in engleza *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

149 Baie de apa - code 1157
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149.1 33100000-1 Baie de apa - code 1157 Bucată 1.00 Baie de apă Descriere Baie de apă cu scop
general COD 1157 Intervalul de teperatură
(metric) de la temperatura camerei pîna la
100 °C Setări de temperatură 4 setări de
temperatură Uniformitatea temperaturii
±0.2 °C Alimentarea 230V Controler
digital Display monochrome LCD / LED
Stabilitatea temperaturii ±0.1 °C Volumul
5L *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

150 LigaSure - code 1158
150.1 33100000-1 LigaSure - code 1158 Bucată 1.00 LigaSure COD 1158 1. SET Sigilare Vase

– 1 BUC. a) Modul sigilare vase care
contine: 1. Taierea tesutului dupa sigilare
sa se faca ultrasonic 2. Sigilarea vaselor sa
se faca prin tehnologie bipolara 3.
Electrocoagulatorul de inalta performanta
4. Sa asigure sigilare vase de minim 7 mm
5. Afisaj digital cu tehnologie “touch
screen” b) Sa aiba port separat si pentru
disectie ultrasonica c) Sa accepte si pense
de disectie ultrasonica d) Posibilitate de
lucru cu regimuri de frecventa inalta
monopolare si bipolare e) Frecventa inalta
de lucru minim 420KHz f) Puterea
maxima la frecventa maxima de 320W g)
puterea maxima de intrare 1500VA h) Cu
diferite socketuri pentru compatibilitate cu
mai multi producatori: monopola-2x3pin
(4mm) standard international, 1x1 pin
(8mm) standard Bovie, 1 x coaxial (4mm
intern 8 extern), standard ERBE; biopolar
– 1 x standard international, 1 x standard
ERBE; 1 x universal 7 pin i) Electrod
neutru cu 2 pin standard – 2 buc j) cablu
pentru electrodul neutru – 2 buc k) Troliu
pentru portabilitate cu posibilitate de
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adaugare a altor dispozitive pe acest troliu.
l) Ecran tactil m) Posibilitatea utilizarii in
proceduri de: rezectie, vaporizare,
enucleare, sigilare de vase n) cablu
monopolar – 2 buc o) cablu bipolar – 2
buc p) Traductor pentru sistem sigilare
vase cu tehnologie ultrasonica - 1 buc 1.
reutilizabil 2. autoclavabil q) Pensa
sigilare vase pentru chirurgie
laparoscopica - 5 buc 1. rotativa 360°
bidirectional 2. cu 2 butoane de comanda
pentru: 1. taiere si sigilare 2. numai
sigilare 3. Cu tehnologie ultrasonica de
taiere (nu taiere mecanica prin cutit) 4.
Lungime minim 35 cm 5. Diametrul
maxim 5mm 6. Maner tip pistol r) Pensa
sigilare vase pentru chirurgie - 5 buc. 1.
rotativa 360° bidirectional 2. cu 2 butoane
de comanda pentru: 3. taiere si sigilare 4.
numai sigilare 5. Cu tehnologie
ultrasonica de taiere (nu taiere mecanica
prin cutit) 6. Lungime minim 35 cm 7.
Diametrul maxim 5mm 8. Maner type S
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

151 Brancarda - code 1159
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151.1 33100000-1 Brancarda - code 1159 Bucată 1.00 Brancarda Cod 1159 Descriere "Brancarda
destinata pentru transportarea pacientilor"
Parametru Specificație Tip reglabila pe
inaltime Poziționare "Tredelinburg
reglabil cu ajutorul unui amortizor cu gaz"
da, ≥ 18° "Anti-tredelinburg reglabil cu
ajutorul unui amortizor cu gaz" da, ≥ 18°
Spatarul reglabil cu ajutorul unui
amortizor cu gaz da, ≥ 70° Control manual
da Caracteristici Bare laterale pliante da
Roți Diametru ≥ 15 cm "Posibilitatea de
blocare a 2 roți în timpul transportării
pacientului" da, într-o direcție Frine "cu
blocare centrală la toate 4 roți" Material
Oțel inox "Cadru metalic vopsit
electrostatic" Sarcina maximă ≥ 230 kg
Dimensiuni ≥ 205 x 75 cm Mînere pentru
transportarea brancardei da Saltea da
Suport pentru balon de oxygen mic da Să
fie dotat cu rotile/bamper de protectie în
toate patru colțuri pentru evitarea lovirii
de perete da Stativ pentru perfuzie da
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

152 Calculator pentru citirea formulelor
leicocitare - code 1160
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152.1 33100000-1 Calculator pentru citirea formulelor
leicocitare - code 1160

Bucată 5.00 Calculator pentru citirea formulelor
leicocitare Cod 1160 Descriere Contorul
de laborator destinat pentru numărarea
leucocitelor, a mielogramei, a numărului
de celule roșii din sânge, a trombocitelor
și a altor proceduri de numărare Parametru
Specificaţia Cont independent pentru 24
de canale da Funcția de programare de la
50 la 950 de celule, cu paul 50 de celule
Rezultatul prezentat in urma calculului
suma totala valori absolute pentru fiecare
canal (tip de celulă) % din suma totală
pentru fiecare canal Introducerea datelor
prin butoare da "Confirmarea sonora a
introducerii datelor" da Alimentare 220V
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

153 Cronometru digital de laborator - code
1161
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153.1 33100000-1 Cronometru digital de laborator - code 1161 Bucată 10.00 Cronometru digital de laborator Cod 1161
Parametrul Specificația Descriere
Cronometru digital pentru masurarea si
cronometrarea timpului in laborator
Functii cronometru, ceas, data, alarma
Material plastic, metal sau alt material
Afișaj LCD sau LED Ceas 12 sau 24 de
ore Rezolutia de la 0.01 pina la 1 sec.
Precizie 0.1 sec.
Calendar/zi/saptamina/luna da
Temporizator pina la 24 ore Memorizarea
datelor da Baterie da Interval 1/100
secunde *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

154 Microscop binocular, avansat - code 1162
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154.1 33100000-1 Microscop binocular, avansat - code 1162 Bucată 1.00 Microscop binocular, avansat Cod 1163
Descriere Microscoapele cu lumină sînt
folosite în laboratoare clinice sau în
spitale pentru a examina lichide biologice,
ţesuturi, mase fecale. Parametru
Specificația Stand destinat lucrărilor în
Biologie şi Medicină pentru lumină
transmisă cu iluminare cu lampă Halogen
sau LED (LED preferabil); 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 4 obiective (din sticlă) Obiective
Plan Achromat, fabrica din sticla 4x/0.10,
10x/0.25, 20x, 40x/0.65, 100x/1.25 Ulei
Condensor universal pre-centrat si pre-
focusat, tip Abbe, cu suport pentru filtre
Diafragmă de câmp pentru iluminarea
Kohler Tub binocular "pivot binocular cu
360°, unghi de înclinare 30°" cu ajustarea
distanţei interpupilare în diapazonul
minim 55-75 mm; Focusarea coaxiala
mecanism incorporat de blocare a
focusarii pentru protejarea
medicamentului si ajustarea rapida la
schimbarea acestuia Oculare "cimp larg
WF 10x/20 – 2 buc. (cel puțin unul cu
focusare)" Iluminare halogen sau LED
Unitatea de alimentare încorporată
Accesorii Ulei de imersie – o sticluță
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

155 Cintar analitic - code 1163
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155.1 33100000-1 Cintar analitic - code 1163 Bucată 1.00 Cintar analitic Cod 1163 Descriere Cîntar
pentru determinarea greutăţii până la 2200
gr. Parametru Specificaţia Tipul de cantar
cintar analitic Greutatea maximă 200 gr.
Timpul de stabilizare < 5 sec. Precizie ±
0.001 gr. Pornirea/Închiderea Automată
Display LCD sau LED Alimentare baterii
de la baterie ± 5 ore rețea 220V, 50Hz ; 12
- 16V DC "Lizibilitate " 0.001 gr. Unități
de măsura miligram, gram, kilogram, ml,
l, N, etc. Temperaturi de operare 10°C -
40°C Calibrarea Manual sau Automatic
Aplicatii standarte de laborator (calculele)
greutatea, densitatea, procentajul,
verificarea greutatii, cantarirea conditiilor
instabile etc. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

156 Analizator biochimic, semiautomat, cu
sistem de tip deschis - code 1164
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156.1 33100000-1 Analizator biochimic, semiautomat, cu
sistem de tip deschis - code 1164

Bucată 2.00 Analizator biochimic, semiautomat, cu
sistem de tip deschis Cod 1164 Descriere
Analizator semiautomat destinat analizelor
biochimice cu sistem de tip deschis de
reactivi Parametrul Specificația Tip sistem
Sistem deschis de reactivi Tip probă Ser
da Plasmă da Sînge intergu da Urina da
Reagenți Lichid da Cu posibilitatea de a fi
substituiți da Incubator Temperatura
termostatare 37°C Capacitatea minim 8
tuburi Regimuri de măsurare: Punct final
da Cinetic da Mono și bi-cromatic da
Multipoint cinetic da Sursa de lumină
Minim 6 lungimi de undă Data
management Display da Memorie internă
da Imprimantă integrata da Calibrarea
automată da Alimentarea Rețea electrică
220 V, 50 Hz da Accesorii Bec ≥ 3 buc.
Consumabile Sa fie incluse eprubete
(cuve) pentru incubarea reactivelor
compatibile cu incubatorul analizatorului
≥ 1000 eprubete (cuve) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

157 Centrifugă de laborator (32 tuburi) -
code 1165
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157.1 33100000-1 Centrifugă de laborator (32 tuburi) - code
1165

Bucată 1.00 Centrifugă de laborator (32 tuburi) Cod
1165 Descriere Centrifugele de laborator
sunt destinate pentru a centrifuga sîngele.
Parametrul Specificația Viteza de rotație
Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥
3500 Setări setarea vitezei Capacitatea
Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml
Numărul de tuburi 32 unitati Timer Gama
de timp 0 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min
Securitatea Blocarea capacului în timpul
lucrului da Indicatori Indicarori vizual și
acustic da Debalansare da Pornire/oprire
da Depășirea vitezei da Capac deschis da
Display Digital da Nivelul de zgomot ≤ 60
dB da Fereastra, orificiu sau alt acces,
necesar pentru efectuarea procedurii de
verificare periodica, conform normelor si
standartelor in viguare da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

158 Holter TA - code 1166
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158.1 33100000-1 Holter TA - code 1166 Bucată 1.00 Holter TA Cod 1166 Descriere
Dispozitivul înregistrează NIBP in timpul
de 24 ore de pa pacient si transmite datele
la laptop/calculator. Parametrul
Specificația Tip pacient adult Configurația
Portabil da Tensiunea Tip înregistrare
automat Metoda de masurare oscilometric
(si/sau cu deflatie incrementala - optional)
Ritmului cardiac Diapazon 40 - 200 BPM
Acuratețea ± 3 BPM Display LCD, LED
da Masurarea presiunii Diapazon 25 - 260
mmHg Intervalul de masurare 5, 10, 15,
20, 30, 45, 60, 90, 120 minute Fazele de
activitate 3 (dimineata, noaptea, special)
Indicator deconectare electrod acustic sau
vizual da Posibilitatea transmiterii datelor
NIBP la PC sau notebook USB, SD-Card,
Wi-Fi, BT Alimentarea 100-240 VAC
(50/60 Hz) Baterie reîncărcabilă da Timp
operare autonomă ≥ 25 h Indicatori vizuali
contact slab sau lipsă de contact status
sistem deconectare alimentare rețea
baterie descărcată Acesorii standard Cablu
de interconectare pentru manjeta 2 unități
Manjete pentru fiecare tip de pacient
(adult mic, adult mediu, adult mare, adult
extra mare) cite 2 buc. Softul necesar
pentru analiza Holter NIBP pe PC da
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

159 Holter ECG - code 1167
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159.1 33100000-1 Holter ECG - code 1167 Bucată 1.00 Holter ECG Cod 1167 Descriere
Dispozitivul înregistrează ECG in 12
derivații simultan, nictimeral monitorizind
parametrii in timpul repaosului si la efort.
Parametrul Specificația Tip pacient adult,
pediatric Numărul de canale de procesare
12 Configurația Portabil da Derivațiile Tip
înregistrare automat Gama de frecvență
De diagnostic 0.05-150 Hz Impendanța de
intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a
modului comun la 50 Hz > 100 dB
Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM
Acuratețea ± 1 BPM Display LCD, LED
da Indicator deconectare electrod acustic
sau vizual da Posibilitatea transmiterii
datelor ECG la PC sau notebook USB /
SD-Card / Wi-Fi / BT Alimentarea 3 V
DC Baterie reîncărcabilă da Timp operare
autonomă ≥ 25 h Indicatori vizuali contact
slab sau lipsă de contact status sistem
deconectare alimentare baterie descărcată
Accesorii Cablu ECG 3 unități Set de
electrozi de unica folosinta adult 500 buc.
Set de electrozi de unica folosinta
pediatric 500 buc. Softul necesar pentru
analiza Holter ECG pe PC cu licenta si
parole de acces da Sursa de alimentare
pentru reîncărcarea bateriei da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

160 Fotoliu ORL - code 1168
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160.1 33100000-1 Fotoliu ORL - code 1168 Bucată 2.00 Fotoliu ORL 1168 Descriere Destinat
amplasării pacientului pentru investigații
ginecologice Parametrul Specificația
Acțiune electromecanică Secțiuni ≥ 3
Mecanism "Posibilitate de rotatie
complete 360° cu mecanism integrat de
blocare; " Mecanism de ridicare a
scaunului cu pompa pe ulei 20 cm
Suporturi tertiera cu inaltime ajustabila
Spatar rabatabil pana in pozitie orizontala
si anterior +10° suport pentru brate,
reglabile si rotative suport pentru picioare
cu ajustare sincrona cu spatarul Carcasul
oțel inoxidabil vopsit electrostatic
Suprafața "acoperită cu material moale
(piele ecologic), rezistent la detergenți
chimici " Înălțime reglabilă 53 - 80 cm
Sarcina maximă ≥ 150 kg *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

161 Statie de lucru CT - code 1169
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161.1 33100000-1 Statie de lucru CT - code 1169 Bucată 1.00 Statie de lucru CT COD 1169 Nr.
Denumirea Specificatie 1 Statie de lucru
pentru medicul imagist la dispozitivul de
tomografie computerizata Aquilion Prime
existen in dotare Bloc de sistem : -CPU
Intel Xeon ≥ 3,6 Ghz; -HDD ≥ 2TB; -
RAM ≥ 32 Gb -Video cartela: Quadro ≥
5Gb -Mouse/Keyboard -Monitoare ≥ 24
inci (Medical) Luminozitate min 350
CD/m2 Rezolutie 2.3 Mgpixel -Sistem de
operare Windows 10 Software specializat
pentru analiza si descrierea volumelor
primite de la CT Aquilion Prime .Integrare
cu baza de date a tomografului. Aplicatii
necesare: • Vizulizare Multi Modality
Viewer (MPR) • Peripheral Vessel Probe •
CT imprimare • CT Aplicatii Abdominale
• CT Cercul lui Willis • CT Carotide • CT
Larynx Airway • CT Musculoskeletal •
CT Renal • CT Runoff • CT Urograf • CT
3D/4D reconstructie • CT Vascular Aorta •
Inscriere CD/DVD • Instrumente de
masurare, ajustari, redacatari a volumelor
obtinute • Rapoarte editabile • Vizualizare
vase Programul sa corespunde totalmente
formatului Dicom 3.0, cu posibilitati de
upgradare continua a otiunilor si
aplicatiilor necesare. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

162 Holter TA - code 1170
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162.1 33100000-1 Holter TA - code 1170 Bucată 6.00 Monitor Holter TA COD 1170 Descriere
Dispozitivul înregistrează tensiunea
arterială pe o perioada de până la 48 ore
monitorizând parametrii in timpul
repaosului si la efort. Parametrul
Specificația Tip pacient adult, pediatric
Configurația Portabil da Derivațiile Tip
înregistrare automat Gama de presiune De
diagnostic 30-300 mmHg Display LCD,
LED da Posibilitatea transmiterii datelor
ECG la PC sau notebook USB / SD-Card /
Wi-Fi / BT Alimentarea 3 V DC Baterie
reîncărcabilă da Timp operare autonomă ≥
25 h Indicatori vizuali dezermetizare
status sistem deconectare alimentare
baterie descărcată Accesorii Set de
manjete marimea large adult 3 buc. Set de
manjete marimea adult 3 buc. Set de
manjete marimea pediatric 3 buc. Softul
necesar pentru analiza Holter TA pe PC da
Sursa de alimentare pentru reîncărcarea
bateriei da *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

163 Hotă cu flux laminar - code 1171
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163.1 33100000-1 Hotă cu flux laminar - code 1171 Bucată 1.00 Hotă cu flux laminar Cod 1171 Descriere
Dulapuri biologice de siguranță care
cuprind clasa II, folosite pentru ventilare
în laboratorul clinic. Exclude clasa I, clasa
a III, și hote cu flux orizontal, precum și
hote chimice și debitul de aer laminar
banci curate. Parametru Specificaţie
Descriere Hotă microbiologică cu flux
laminar vertical, clasa II tip A2 Control
controlat de microprocesor sensor
volumetric pentru monitorizarea fluxului
de aer epuizat control automat al
volumului de flux prezentat Interior
suprafața internă din oțel inoxidabil
antistatic Filtre HEPA sau ULPA Prefiltru
Eficiența de minim 85 %, pentru particule
de minim 0.5 microni, clasa G4 Lumina
interioară lumină rece, integrată, cu
intensitatea de minim 800 lux lampa UV
pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală
Nivelul de zgomot nu mai mare de 60dB
Flux aer mai mult de 0.4 m/s Factorul de
protecție (Apf) 1.5 10^5 Afijaj digital
Alimentarea 220V, 50 Hz Alarme Acustică
Vizuală Capac de închidere a exhaustării
da Set de livrare Hota cu filtre Lampă de
iluminare lampă UV suport pentru
amplasarea hotei robinet pentru vacuum
robinet pentru gaze *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

164 Tonometru ocular noncontact - code 1172



11.07.2019 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 227/301

164.1 33100000-1 Tonometru ocular noncontact - code 1172 Bucată 1.00 Tonometru ocular noncontact COD 1172
Descriere Tonometru automat + tehnica de
răspuns cornean ia în considerare
proprietățile biomecanice ale corneei,
oferind IOPcc corneal compensat
Parametru Specificaţia Tip corneal
Autocalibrare da Precizie 7mmHg –
60mmHg ISO 8612 tonometer standart
Ecran LCD Dotari Printer +USB port
Alimentare 220V /50Hz *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

165 Set de lentile optice - code 1173
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165.1 33100000-1 Set de lentile optice - code 1173 Bucată 1.00 Set de lentile optice ±0.25÷±20 + Rama
de suport COD 1173 Descriere TRUSA
COMPLEXA DE LENTILE Parametru
Specificaţia Tip Concav / convex
Descriere Lentile cu rame de metal
polisate executate din material robust.
Precizie lentile Lentile Sferice Concave:
Dioptrii 0.12 pana la 20.00 (mariri de 0.12
/ 0.25D) Lentile Sferice Convexe :
Dioptrii 0.12 pana la 20.00 (mariri de 0.12
/ 0.25D) Cilindrice Concave: dioptrii 0.12
pana la 6.00 (mariri de 0.12 / 0.25D)
Lentile Cilindrice Convexe: Dioptrii 0.12
pana la 6.00 (mariri de 0.12 / 0.25D)
Lentile Prismatice: 0.5(2), 1(2), 2(2), 3, 4,
5, 6, 7, 8 Dotari ccesorii: Rosu, Verde,
Fanta, Ocluzor, Pin Hole(2), Cross
Cylinder RF GF BL PL(2) MR(2) FL
CL(2) PH(2) SS PF cilindru in cruce
x0.25 x 0.50 Rama de proba pentru lentile
spatiu pentru 10 lentile de proba – distanta
pupilara reglabila 48 … 80mm – bratele
laterale reglabile in lungime si unghi –
ajustare fina a axei *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

166 Dioptmetru - code 1174
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166.1 33100000-1 Dioptmetru - code 1174 Bucată 1.00 Dioptmetru COD 1174 Descriere
Echiipament pentru verificarea
corectitudinii puterii lentilelor, orientare si
montare corecta a lentilelor în rame de
ochelari. Parametru Specificaţia Tip
cilindru MIX/-/+ Diapazon de masurare 0
pana la ±25D (0.01/0.12/0.25D valoare
incrementala) Diametru Lentile 5-100mm
Ecran LCD/TFT Dotari LAN, RS-232,
USB port Alimentare 220V /50Hz *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

167 Fotoliu ginecologic - code 1175
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167.1 33100000-1 Fotoliu ginecologic - code 1175 Bucată 1.00 Fotoliu ginecologic Cod 1175 Descriere
Destinat amplasării pacientului pentru
investigații ginecologice Parametrul
Specificația Acțiune electromecanică
Secțiuni ≥ 2 Suporturi pentru mîini pentru
picioare Carcasul oțel vopsit electrostatic
Suprafața acoperită cu material moale,
rezistent la detergenți chimici Adincimea
cavulei ≥ 10 cm, in sectiunea 2 Înălțime
reglabilă 55 - 90 cm Capacitate maximă ≥
150 kg *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

168 Tensiometru Adult - code 1176
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168.1 33100000-1 Tensiometru Adult - code 1176 Bucată 40.00 Tensiometru Adult Cod 1176 Parametrul
Specificația Descriere Tensiometru
mecanic destinat pentru măsurarea
tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor
Korodcov Tip pacient adult Caracterisitici
tehnice pompă integrată din cauciuc
manșetă integrată din cauciuc tonometrul
și manșeta separate tub aer din cauciuc
Parametri tehnici limite de măsurare 0-300
mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg
Manseta marime adult, 35-46 cm *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

169 Tensiometru Adult cu fonoendoscop -
code 1177
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169.1 33100000-1 Tensiometru Adult cu fonoendoscop - code
1177

Bucată 20.00 Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod
1177 Parametrul Specificația Descriere
Tensiometru mecanic destinat pentru
măsurarea tensiunii arteriale prin metoda
zgomotelor Korodcov Tip pacient adult
Caracterisitici tehnice pompă integrată din
cauciuc manșetă integrată din cauciuc
tonometrul și manșeta separate tub aer din
cauciuc Parametri tehnici limite de
măsurare 0 - 300 mm Hg Eroarea nu mai
mare de 3 mm Hg Manseta marime adult,
35-46 cm Fonoendoscop da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

170 Ultrasonograf Cardiac si Vascular,
performanţă înaltă - code 1178

170.1 33100000-1 Ultrasonograf Cardiac si Vascular,
performanţă înaltă - code 1178

Bucată 1.00 Ultrasonograf Cardiac si Vascular,
performanţă înaltă (Expert) Cod 1178
APLICAŢII CLINICE Cardiac, Vascular,
Musculo- scheletal PROBE PORTURI ≥ 4
PROBE TIP, MHz Linear (vascular, ≥ 192
elemente) 4 - 14 MHz Sectorial, arie
fazată (cardiac, “single cristal”) 1,5 - 4,5
MHz Convex (abdominal, “single cristal”,
≥ 192 elemente) 1,5 - 6 MHz, NIVELE
DE GRI ≥ 256 GAMA DINAMICĂ ≥ 250
dB GAMA DE FRECVENȚĂ SISTEM 1-
23 MHz PREPROCESARE, Canale
digitale ≥ 950 000 Port pentru conectarea
ECG da Adâncimea scanării ≥ 40 cm
POSTPROCESARE IMAGINE MODURI
M-mod color da M-mod şi 2-D da
Doppler da Phased Array inversed
Harmonics da Harmonic imaging da
DOPPLER Tip CW, PW, CDI, TDI, PDI
Afişare frecvenţă da Afişare viteză da
Power Doppler da Duplex da Triplex
HPRF da Vector Flow da Blood Speckle
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Imaging da HR Flow da
FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale
da Diapazon dinamic selectabil da Scopie
localizată de densitate inaltă da Focalizare
de transmisie ajustabilă da Focalizare de
recepţie dinamică da Focusare dinamica
integrala (”focusless”) da PAN/ZOOM
imagine în timp real da imagine îngheţată
da STOCARE IMAGINI Capacitate HDD
≥ 1000GB Capacitate SSD ≥ 120GB USB
da CD, DVD da Cine da DICOM 3.0 da
MONITOR integrat de control ≥ 12 ''
PACHETE DE ANALIZĂ Cardiac da
Vascular da Măsurarea automată a
grosimii intimă medie carotidiene da
Deformarea și rata deformări miocardului
(Strain și Strain Rate) da Măsurarea
automată a fracțiunii de ejecție (Auto EF)
da Stress echo da Musculo-scheletal da
Posibilitate Up Grade Elastografie in timp
real Strain si Shear Wave da Fusiune cu
alte sisteme de imagistică medicală da
Porturi de comunicare USB 3.0 ≥ 4 HDMI
da Wi-Fi da MONITOR ≥ 21" DIVIZARE
MONITOR da Printer incorporat video,
termic da *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

171 Videogastrodoudenoscop - code 1179
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171.1 33100000-1 Videogastrodoudenoscop - code 1179 Bucată 1.00 Videogastrodoudenoscop COD 1179
Descriere Gastroscop cu sistem video
pentru investigații medicale, dotat cu
videoprocesor și sursă de lumină,
asamblat pe troleu Gastroscop Parametru
Specificaţia Componența videogastroscop
da procesor da monitor full HD, ≥23inch
sursa de lumină led troleu da aspirator da,
volumul rezervorului ≥1L imprimantă
video da Pompă inclusă 0,3- 0,6 Pa
Metoda video Rezolutia HDTV ≥ 1920 x
1080 Direcțiea luminii înainte da Ungiul
de vedere ~140° Diametrul distal Ø 9,2
mm Canal instrumentar Ø 2,8 mm
Lungimea ≥1000 mm Adîncimea cîmpului
vizual 2-100 mm Unghiul de rotire sus ~
200° stîng ~ 100° drept ~ 100° jos ~ 90°
Funcționalitatea mîinerului de dirijare
butoane ≥4 înghețarea imaginii da
eliberarea imagini da capturare imaginii
pe imprimantă da redactarea imaginii
modificarea contrastului reducerea
zgomotului zoom electronic modificarea
dimensiunii pe monitor reglarea
intensității lumnii da reglarea tonului de
culoare (filtre optice) ≥8 Iris automat da
Reglarea automată a amplificării (AGC)
da Accesorii tester de impermiabilitate
automat Alimentarea 220 V, 50 Hz
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

172 Imprimantă video USG - code 1180
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172.1 33100000-1 Imprimantă video USG - code 1180 Bucată 2.00 Imprimantă video USG COD 1180
Descriere imprimantă video pentru
utilizare cu aparatele USG, monocrom
Parametru Specificaţie Tehnologia de
imprimare termică Rezoluție ≥325 dpi
Tipul de hîrtie rulou Gradații de sur 256
Conector BNC Afișaj digital Control
Microprocesor Alimentarea 220 V, 50 Hz
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

173 Analizator immunologic semiautomat -
code 1181
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173.1 33100000-1 Analizator immunologic semiautomat -
code 1181

Bucată 1.00 Analizator immunologic semiautomat
COD 1181 Diapazon de măsurare Nu mai
mic de (0,00 – 3,0) unități spectrale
Precizia fotometrică (+,-) 1% de la 0 - 1,5
A (+,-) 2% de la 1,5 – 3,0 A Stabilitatea
Devieri nu mai mult de 0,005 A peste 8
ore Timp de includere Includere ,
(încălzire) 45 secunde , inclus Lungime de
undă standarte Standarte :
405,450,592,630 nm, Cu sase filtre UV :
405,450,492,630,545 și 340 nm Cu sase
filtre VIS : 405,450,492,630,600 și 545
nm Tip filtru Filtru cu interferență , 10 nm
Viteza Citește, calcilează și tipărește 12
godeuri în nu mai mult de 30 secunde
Printer Încorporate, termal , fixat pe
matrice , 20 semne pe linie Claviatura Nu
mai puțin de 16 clavișe Sursă de
alimentare 220V, 50Hz Metoda de
determinare Fotometrică
,imunoenzimatică Memorie Nu mai puțin
de 30 metode Întroducerea datelor manual
Stocarea datelor da Calibrarea manuală
Interfața PC da Afișarea histogramelor da
Memorie internă ≥ 1000 pacienți *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

174 Imprimantă X-RAY laser cu developare
uscata - code 1182
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174.1 33100000-1 Imprimantă X-RAY laser cu developare
uscata - code 1182

Bucată 1.00 Imprimantă X-RAY laser cu developare
uscata Cod 1182 Descriere Imprimantă X-
RAY laser cu developare uscata utilizată
pentru imprimarea imaginilor DCOM 3.x
în radiografie și mamografie Parametru
Specificaţia Metoda Laser Număr de
sertare concomitent 3 Format filme 8 x
10" (20 x 25 cм) da 10 x 12" (25 x 30 см)
da 11 x 14" (28 x 35 см) da 14 x 14" (35 x
35 см) da 14 x 17" (35 x 43 см) da
Rezolutia pixel per inch 650 dpi laser spot
spacing 39 mkm Interfață Ethernet
10/100/1000 Conector RJ45 Gradații de
sur 14-bit Format date Digital
Radiography (DR) da Full-field Digital
Mammography and CR-Mammography da
Strat ≤ 60 sec Alimentarea 220V, 50-60
Hz *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

175 Termostat 80 L - code 1183
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175.1 33100000-1 Termostat 80 L - code 1183 Bucată 3.00 Termostat 80 L Cod 1183 Descriere
Termostat de laborator cu încălzire de aer.
Parametru Specificaţie Descriere
Termostat utilizat în laborator Capacitate
80 l ± 5 l Număr de polițe ≥2 Domeniul de
temperatură programabil 24 - 65 C°
Rezoluția de programare 0,1 C° Afișaj
digital Control Microprocesor Alimentarea
220 V, 50 Hz Construcția interioară din
oțel inox *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

176 Fotoliu pentru recoltarea sîngelui - code
1184
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176.1 33100000-1 Fotoliu pentru recoltarea sîngelui - code
1184

Bucată 2.00 Fotoliu pentru recoltarea sîngelui Cod
1184 Descriere Destinat amplasării
pacientului pentru recoltarea sîngelui
Parametrul Specificația Acțiune mecanică
Secțiuni ≥ 2 Suporturi pentru mîini pentru
cap (ceafă) Carcasul oțel inox,
electrostatic Suprafața acoperită cu
material, rezistent la detergenți chimici
Înălțime reglabilă 55 - 90 cm Capacitate
maximă ≥ 150 kg *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

177 Analizator semiautomat hematologic -
code 1185
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177.1 33100000-1 Analizator semiautomat hematologic - code
1185

Bucată 1.00 Analizator semiautomat hematologic (5
DIFF) Cod 1185 Posibilitate de afișare A
20 parametri cu 5 histograme Efectuarea ≥
De 60 analize pe oră Ecran LCD TFT
Color , nu mai mic de 10 inch, claviatură
șu mouse Printer incorporat Spălare
Internă a acului de aspirare și dispensare a
probelor Stocare( memorie) ≥ 50000
rezultate, inclusiv histograme Volumul de
sÎnge Sînge integral – 9,8 mcl ,
anticoagulant – 9,8 mcl, prediluat – 20
mcl Parametrii determinați Parametri să
fie cu diferencierea leucocitară și 5
histograme Sistem Deschis pentru
utilizarea reagenților de la diferiți
producători Ecran Demonstrarea tuturor
datelor, inclusiv a histogramelor,
rezultatele analizelor, graficele de control,
rezultatelor de arhivă și datelor de servis
Calibrarea manuală Sursă de alimantare
220 B Metoda de determinare fotometrică
Interfața da *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

178 Monitor pu functiilor vitale
(caracteristici de baza Adult, Pediatric) -
code 1186

178.1 33100000-1 Monitor pu functiilor vitale (caracteristici
de baza Adult, Pediatric) - code 1186

Bucată 1.00 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor
vitale (caracteristici de baza cu accesorii
Adult, Pediatric) Cod 1186 Descriere
Sistem pentru monitorizarea și afișarea
funcțiilor vitale ale pacientului cu
caracterisitici de bază. Parametrul
Specificația Tip pacient Adult, pediatric,
da Display, tip Diagonala ≥ 12 inch LCD
TFT sau LED da "Numărul de curbe
afișate concomitent" între 3 și 12 minim
Parametri afișați ECG Pulsul SpO2
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Fotopletismograma Presiunea sanguină
neinvaziv Temperatura Analiza automată a
undei ST Trendingul ST da Media în
analiza segmetului ST da Modul ECG
"Culegerea semnalului ECG prin cablu 3
electrozi" da I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn
da Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV Gama de
rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100
dB Rata cardiacă 30 - 300 bpm Detectarea
aritmiei da Detectarea pacemaker da
Monitorizarea respiratiei 0 - 150 rpm
"Protecție în portiva șocurilor de
defibrilare" da Modul SpO2 Diapazonul 1
- 100% Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 %
Monitorizarea rata pulsului 30 - 300 bpm
Monitorizarea pletismogramei da Modul
NIBP Diapazonul 10 - 300 mmHg Regim
de măsurare manual, automat, butonul
Start Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120
min. "Buton de activare/dezactivare
manual a NIBP" da Metoda de măsurare
oscilometrică Regim pacient adul,
pediatric, nou-născut "Buton de selectare
rapidă a regimului de pacient" da Limita
maximă de presiune la regimului de
pacient adult 300 mmHg Modul
Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 °C
Rezoluția 0.1 °C Număr de senzori 1 unit.
Protocoale de lucru preprogamate da
Protocoale de lucru setate de utilizator da
Memorie internă da Trendingul
evenimentelor da Arhivarea datelor da
Imprimantă Încorporată da Forme de
raportare Viteza de înscriere 5, 10, 25
mm/s Înscriere continuă da Preprogramate
da Personalizate da Alimentarea rețea
electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă
da Timp de lucru autonom a bateriei
minim 2 h Interfata de conectare la
monitorul central Ethernet, wireless, RS-
232 etc. da Alarma Vizuala, sonora
Manjetă deconectată da Manjetă defect da
Senzor SpO2 deconectat da Senzor SpO2
defect da Alarmă concentrația SpO2
scăzuta/mărită da Nivelul baterie scăzut da
Alarme rata cardiacă scăzuta/mărită da
Lipsă sursă externă de alimentare da
Buton de dezactivare/anulare alarmei
sonore da Ajustarea nivelului de alarmă da
Accesorii Cablu ECG cu 3 electrozi - 2
buc. da Electrozi ECG adult, unică
utilizare ≥ 300 buc. pediatric, unică
utilizare ≥ 300 buc. Senzor SpO2 adult,
reutilizabil tip cleste ≥ 2 buc. pediatric,
reutilizabil ≥ 2 buc. Senzor Temperatură
adult, reutilizabil ≥ 1 buc. pediatric,
reutilizabil ≥ 1 buc. Manjete NIBP "adult
mediu, adult, adult mare reutilizabile
(1set/3buc)" ≥ 2 set. "pediatric, pediatric
mediu, pediatric mare reutilizabil
(1set/3buc)" ≥ 2 set. Hîrtie termică 10 buc.
Suport pe rotile min. 4 rotile da min. 2
rotile cu frînă da coș pentru accesorii da
mîner pentru transportare da "sistem de
fixare a dispozitivului de suport" da
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
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certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

179 Lampă chirurgicală pentru operații cu 1
satelit - code 1187
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179.1 33100000-1 Lampă chirurgicală pentru operații cu 1
satelit - code 1187

Bucată 1.00 Lampă chirurgicală pentru operații cu 1
satelit Cod 1187 Descriere : - lampă fără
umbre pentru iluminarea câmpului
operator cu un satelit. - Lampă
chirurgicală pentru iluminare în
investigații chirurgicale majore 1.
Caracteristici tehnice: - Sistem de
iluminare bazat pe tehnologia LED (light
Emitting Diodes) - Numărul de sateliți 1 -
Temperatura culorii -3500-5000 K,
reglabilă - Indexul de culoare ˃95 2.
Dimensiunea câmpului, cm: - Diametrul
48-70 cm - Adîncimea ≥ 80 cm - Distanța
de lucru 0,7-1,5 m - Nivelul de iluminare
la 1 m distanță 120000÷160000 lux 3.
Rotația 270 grade 4. Ajustarea pe
verticală, cm ≥ 80 5. Creșterea
temperaturii în câmpul operator ˂1˚C 6.
Alimentarea: - Rețeaua electrică 220V,
50Hz - Sursa internă de alimentare –
pentru menținerea regimului de lucru timp
de minim o oră în cazul opririi accidentale
a energiei 7. Durata medie de viață a
LED-urilor – min. 50000h 8. Mișcarea
capului luminos ≥4 grade de libertate 9.
Mânere detașabile, sterilizabile. 10. Panou
de control -integrat în lampa principală 11.
Înălțimea podului – 3 m. *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

180 Laringoscop standard cu 4 lame
McIntosh - code 1188
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180.1 33100000-1 Laringoscop standard cu 4 lame McIntosh -
code 1188

Bucată 1.00 Laringoscop satndard cu 4 lame McIntosh
(mărimile 1, 2, 3 și 4) COD 1188
Material: otel inox anti-magnetic, rezistent
la coroziune Compatibilitate lame: cu
toate marcile standard de manere,
certicare ISO 7376:2009. Lamele:
McIntosh, mărimile 1, 2, 3, 4 Sursa de
lumina: Bec ≥ 2,5V. Intretinere lame: -
soluții de dezinfectare sau sterilizare
termo-chimica. - sterilizare in autoclave la
maximum 134°C si o presiune de 28 p.s.i.
- sterilizare prin imersie in solutii de
sterilizare Intretinere maner: - soluții de
dezinfectare sau sterilizare termo-chimica.
- sterilizare in autoclave la maximum
134°C si o presiune de 28 p.s.i. -
sterilizare prin imersie in solutii de
sterilizare Cutie anti-șoc da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

181 Masa pentru operatii, cu 5 sectii - code
1189
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181.1 33100000-1 Masa pentru operatii, cu 5 sectii - code
1189

Bucată 1.00 Masă pentru operații, cu 5 secții. COD
1189 1. Descriere - Masa de operaţii oferă
o suprafaţă corespunzătoare care susţine
corpul pacientului în timpul procedurilor
chirurgicale, stabilizarea poziţiei
pacientului şi furnizarea cîmpului
chirurgical de expunerea optimă. 2.
Poziţionarea mesei: - Reglarea înălţimii
minim 60 - 95 cm - Trendelemburg ≥ 25
grade - Inversarea trendelemburgului ≥ 25
grade - Secţiile mesei ≥ 5 secții 3.
Înclinarea: - Laterală ≥ 20 grade - Secţia
din spate de la +80 la -40 grade (minim) -
Secţia de la talpa/picior de la +20 la - 90
grade (minim) detaşabilă divizată - Secţia
cap de la +45 la - 45 grade (minim) 4.
Greutatea pacientului ≥ 200 kg 5. Ataşarea
de bază mobilă 6. Rotile - da 7. Frîne - da
8. Alimentarea -220 V, 50 Hz 9.
Telecomandă -da 10. Şine laterale pentru
accesorii -pe toată lungimea mesei 11.
Pupitru de comandă - da 12. Accesorii: -
suport cot 2 unit. - suport umăr 2 unit. -
suport picioare 2 unit. - suport torace 2
unit. - suport mînă (decubit lateral) 2 unit.
- vas cu sistem de drenaj -da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

182 Pat pentru staționar de zi cu rotile - code
1190
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182.1 33100000-1 Pat pentru staționar de zi cu rotile - code
1190

Bucată 1.00 Pat pentru staționar de zi COD 1190
Parametrul Specificația Descriere Pat
standart pentru pacienți cu rotile cu suport
Caracteristici tehnice Structura Oțel
Dimensiuni ≥ 205x80x90 cm Rotile 100
mm cauciuc Da Suport pentru cap
Reglabil Accesorii Suport inox format ≥
A4 34x23 cm Saltea Dimensiuni ≥ 205x80
cm Compoziție poliester Densitatea 30
kg/cm Protecție antincendiu Da Cuvertură
saltea Compoziție 100% bumbac Pernă
Densitatea 21 kg/cm Dimensiuni
aproximativ 45x75x10 cm Compoziție
poliester *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

183 Pat pentru stationar de zi - code 1191



11.07.2019 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 247/301

183.1 33100000-1 Pat pentru stationar de zi - code 1191 Bucată 2.00 Pat pentru staționar de zi COD 1191
Descriere Pat standart pentru pacienți fără
rotile Parametrul Specificația Descriere
Pat standart pentru pacienți fără rotile
Caracteristici tehnice Structura Oțel
Dimensiuni ≥ 205x80x90 cm Accesorii
Suport inox format ≥ A4 34x23 cm Saltea
Dimensiuni ≥ 205x80 cm Compoziție
poliester Densitatea 30 kg/cm Protecție
antincendiu Da Cuvertură saltea
Compoziție 100% bumbac Pernă
Densitatea 21 kg/cm Dimensiuni
Aproximativ 45x75x10 cm Compoziție
poliester *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

184 Lampa Agglutination Viewer - code 1192
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184.1 33100000-1 Lampa Agglutination Viewer - code 1192 Bucată 1.00 Lampa Agglutination Viewer COD 1192
Descrierea: Proiectat pentru utilizare în
determinarea tipului de sânge, încrucișare,
timp de protrombină, Kahn și alte
aglutinări, teste de floculare și
serodiagnostic Parametrii - Iluminează
conținutul tubului de testare prin utilizarea
unui bec de de sus și o oglindă de mărire
din partea inferioară - da - Buton pornire /
oprire – da - Sursa de lumina cu cap
flexibil – da - Sursa de alimentare – 220V,
50Hz *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

185 Sistem radiografic digital (cu bucky
vertical) - code 1193

185.1 33100000-1 Sistem radiografic digital (cu bucky
vertical) - code 1193

Bucată 1.00 Sistem radiografic digital (cu bucky
vertical) Cod 1193 Descriere Sistem
radiografic pentru uz general, libertate de
mişcare şi multiple configurări. Aria larga
de mişcare a mesei, cu posibilitatea de
ajustare a limitelor, bucky-ului şi a
stativului vertical permit expuneri de la
cap pînă la degetul piciorului fără să fie
necesară repoziţionarea pacientului.
Parametru Specificaţia Modul radiologic
Digital Detector unic da Tip masă Tip
fixat de podea Suport electric da Mișcarea
mesei longitudinală, cm ±42 laterală, cm
±13 Verticală ,cm 57-87 Fața mesei
Densitatea mesei <0,75mm Al Greutatea
maximă a pacientului , kg de la 320kg
Suportul mesei Pedistal Sistem de control
electromagnetic Sistemul BUCKY a
mesei Tip motorizat Dimensiunea, cm
minimum 43x43 Controlul automat al
expunerii (AEC) 3 cîmpuri Raportul grilei
≥10:1 Deplasarea longitudinală, cm min
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54 cm BUCKY vertical Dimensiunea, cm
minimum 43x43 Controlul automat al
expunerii (AEC) da Raportul grilei ≥10:1
Mărimea casetei ≥43x43 Deplasarea
bucky vertical motorizat, cm max. 180 cm
Detector Mărimea detector, cm ≥43x43
Configurare detector Fără fir da
Caracteristicele detectorului Rezoluția
matricei, pixeli min 3070x3070 Mărimea
pixelului ≤139 µm Panou de control
Selectarea automată a parametrilor da
Post-procesarea anatomică specifică da
Procesarea manuală da Procesarea
avansată da Generator de raze X
incorporat sub masă Puterea de iesire, kW
min 65kW Diapazon, mA 10-800 mA
Frecvența maximală, kHz min 100 , kHz
Diapazon kV 40-150 kV Cerințe față de
alimentarea electrică 380 V, 3 faze Tubul
de raze X Dimensiunea spotului focal, mm
0.6 și 1.2 Capacitatea termică, KHU ≥300
Rata de răcire, HU/min ≥1250 Panou de
control pe tubul radiologic da Poziționarea
automată a tubului da Suspensia tubului
Deplasare verticală suspensie tub
radiologic motorizat(scanare orizontala),
cm min 25-189 cm Distanța TUB
radiologic –masa radiografică, cm min
122 cm Deplasare longitudinală suspensie
tub radiologic, cm min 220 cm Rotire
suspensie ±180 grade Rotire tub
radiologic in jurul axei orizontale ±120
grade Statie de Lucru (Computator ) p/u
tehnician Procesor min Intel I5 HDD min
2 TR RAM min 6 Gb CD/DVD da
Monitor medical min 20 inci (Rezoluție
1920x1080) Software specializat cu
posibilitatea de reglare a parametrilor
generatorului și afișarea dozei de iradiere
da Statie de Lucru (Computator ) p/u
medicul imagist radiolog Procesor min
Intel I5 HDD min 2 TR RAM min 6 Gb
CD/DVD da Monitor medical min 20 inci
(Rezoluție 1920x1080) Software
specializat pentru descrierea imaginilor
radiologice si formarea rapoartelor la
imprimanta da Imprimanta laser p/u
rapoarte da PACS Server software -
storage da Software și statii de vizualizare
(min 5 licente) da Accesorii Guleraș de
protecție 2 seturi Sorț de protecție 2 seturi
Supoarte pentru fixarea copilului nou
născut – 3 ani da Integrarea Stocarea clasa
SOP DICOM 3.0 da *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
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şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

186 Videodermatoscop - code 1194
186.1 33100000-1 Videodermatoscop - code 1194 Bucată 1.00 Videodermatoscop Cod 1194 Descriere

Dispozitiv destinat pentru diagnosticarea
melanomului cat si pentru obtinerea de
imagini digitale ale unor leziuni
dermatologice si stocarea acestora intr-o
baza de date in vederea monitorizarii.
Parametru Specificația Tip mobil
"Videodermatoscop cu posibilitatea de a fi
conectata la calculator" da "Monitorizarea
imaginei în timp real în procesul de
examinare" da Camera video min. 1/4''
CCD Posibilitatea de examinare la
iluminare minimă 0.1 lux, diafragma F2.0
Posibilitatea de măsurare a umidității
pielei ≥ 90% Ajustarea balansului de alb
automat Lentilă aproximativ X1 Lentilă
pentru examinarea adăncimii ridurilor
aproximativ X10 Lentilă triplă "pentru
examinarea normală a pielei capului, pielii
feței, regim cu polarizare" aproximativ
X60 "Lentilă pentru examinarea pielei de
pe cap, aprecierea diametrului unui fir de
păr" aproximativ X200 Suport / husă
pentru lentile da "Suport pentru cameră cu
lampă UV incorporta pentru sterilizarea
lentilei" da "Soft specializat pentru
examinarea imaginelor, cu termen
nelimitat de utilizare" da Softul să fie în
limba română sau rusă da Softul să fie
disponibil pe CD pentru posibilitatea
instalării în caz de defect al calculatorului
da Prin intermediul softului să fie posibil
de apreciat starea pielei nivelul de
umeditate cît de netedă este pielea
"pigmentarea și elasticitatea pielii"
sensibilitatea pielii mărimea ridurilor și
porii Toate accesoriile necesare pentru
conectarea / transmiterea datelor de la
dispozitivului la PC da, să fie incluse
Sursa de alimentare 220V Termen de
garanție ≥ 24 luni Certificate CE *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
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dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

187 Pompa de infuzie cu punga - code 1195
187.1 33100000-1 Pompa de infuzie cu punga - code 1195 Bucată 18.00 Pompă de infuzie cu punga, volum mare

(caracteristici avansate) Cod 1195
Descriere Pompă de infuzie cu punga este
un dispozitiv care permite administrarea
intravenoasă a fluidelor medicale cu o
acuratețe ridicată Parametrul Specificația
Tipul pacientului Adult și pediatric da Tip
pompă Cu un canal da Display, LCD sau
TFT cu lumină de fundal Date afișate
Alarme Rata fluxului Volum infuzat Nivel
de ocluzie Rata KVO Nivelul de încărcare
a beteriei Evenimente Statut de alimentare
- Acumulator sau priză Data, ora
Capacitatea pompei Diapazonul volumului
infuzat 0.1 - 9999 ml Rata fluxului 0.1-
1,200 ml/h Setarea prin incrementare
incepind cu 0.1 ml Regim de lucru KVO -
mentinerea venei deschise 0.1 - 3 ml/h
Acuratetia infuziei ≤5 % Sistem de
reducere a eroarei de doză Da Funcția de
reglare a vitezei de infuzie în bolus 1 -
1,200 ml/h Selectarea volumului infuzat
Da Selectarea ratei de infuzie Da Regim
de lucru in flux (setarea fluxului) Da
Carcasa ermetizata pentru a preveni
scurgerea de lichide in interiorul
dispozitivului Da, IP34 Nivelul presiunei
de ocluzie Cel putin 9 niveluri Presiunea
de ocluzie maximă Minimum 17.4 psi
Funcția de evacuare a bulei de aer din
sistema IV Da Blocarea panoului de
control Da Alarma sonora Da Alarma
vizuala Da Mîner pentru transportare da
Posibilitate de amplasare în coloană da
Posibilitate de fixare pe stativ Cu
mecanism de fixare inclus Carcasa
rezistentă la șocuri da Fixarea perfuzorului
pe rampă verticală da Setări IV Protecție
la flux liber da Capacitatea de captare aer
da Conectare IV a acului da Alarmă
acustică și vizuală Ocluzie da Nivelul de
ocluzie ajustabil în dependență de pacient
≥ 1 - 17.4 psi Afișarea ocluziei în timp
real da Alarmă de flux da Bula de aer da
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Eroare de sistem da Set decuplat da
Rezervor gol da Ușă deschisă da Infuzia
completă da Baterie descărcată da
Posibilitatea de setare a volumului sonor
da Mod silence a alarmei da Modul de
comandă Buton anulare alarmă da Buton
start infuzie da Buton stop infuzie da
Buton pauză infuzie da Buton de setare
rată da Buton setări da Sistem de reducere
a erorii (tehnologie inteligentă) Setarea
parametrilor impliciți dați de sistemul de
reducere a erorii de dozare la pornirea
pompei da Programe de analiză presetate
da Alimentarea electrică Rețea electrică
220 V, 50 Hz da Baterie incorporata da
Durata de operare autonoma ≥6 h la fluxul
de 25ml/h Acesorii Suport sistem de fixare
a pompei de stativul de infuzie da Circuite
≥ 300 buc *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

188 Dispozitiv pu vizualizarea vaselor
sanguine periferice - code 1196
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188.1 33100000-1 Dispozitiv pu vizualizarea vaselor sanguine
periferice - code 1196

Bucată 1.00 Dispozitiv pentru vizualizarea vaselor
sanguine periferice Cod 1196 Descriere
Dispozitiv p/u vizualizarea vaselor
sanguine periferice Parametru Specificația
Tip pacient Adult si pediatric Suport pe
rotile cu coș pentru accesorii da, minim 5
roți Braț flexibil da Tip imagine proectată
Diferite culori a imaginei proiectate ≥ 2
culori Adîncimea vaselor ≥ 10mm
Alimentarea 220V, 50Hz Termen de
garanție ≥ 24 luni Certificate CE *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

189 Troleu pentru medicamente
chimioterapie - code 1197
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189.1 33100000-1 Troleu pentru medicamente chimioterapie -
code 1197

Bucată 3.00 Troleu pentru medicamente /
chimioterapie COD 1197 Descrierea
dispozitivului Troleu pentru păstrarea și
manipularea cu medicamente /
chimioterapie Parametrul Specificația Tip
mobilă da Fabricat din materiale
electrostatice da Masă de lucru da Măsuță
laterală da Mînere pentru transportare da
Patru roti pivotante, din care 2 cu frana da
Suport perfuzie da Containere pentru
chimioterapie da Sertar Min. 5 buc pe un
singur rind 3 mici, 1 mijlociu si unu mare
Suprafata superioara este realizata din
plastic ABS, usor de curatat si de
intretinut Inaltimea dulap 95 – 110 cm
Latimea dulap 80 – 90 cm Adincimea 40 –
60 cm Suprafata mesei Rezistenta la
substante de prelucrare si dezinfectare
Termen de garanție ≥ 24 luni *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

190 Dispozitiv pentru crioterapie
ginecologica - code 1198

190.1 33100000-1 Dispozitiv pentru crioterapie ginecologica -
code 1198

Bucată 1.00 Dispozitiv pentru crioterapie ginecologica
(Gynecology cryotherapy) Cod 1198
Parametrul Specificația Descriere
Dispozitiv destinat pentru terapie cu azot
lichid în ginecologie. Acesta este compus
din un rezervor cu miner și o serie de
accesorii pentru manipulări ginecologice.
Utilizat în tratamentul stărilor
precanceroase a patologiilor colului
uterin; în tratamentul crio microinvaziv la
pacientele cu localizaarea procesului în
exocol și în cazul pacientelor vîrstnice la
cer tratamentul chirurgical este
contraindicat Tip gaz azot lichid
Temperatura capului de lucru pină la
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-170℃ Timpul de utilizare pînă la
reîncărcare repetată cu azot lichid ≥ 6 min.
Posibilitatea conectării instrumentelor cu
diametrul 3 - 6 mm Temperatura
minerului, dispozitivului în timpul
utilizării nu mai joasă de + 5℃ Termenul
de utilizare a dispozitivului ≥ 5 ani
Accesorii Crioinstrument drept reutilizabil
cu diametrul aproximativ 6mm, cu
posibilitatea de conectare a diferitor
capete de lucru. Destinat pentru aplicații
pe colul uterin, vagin. Crioinstrument
alungit cu unghi, reutilizabil diametrul
aproximativ 5mm, cu posibilitatea de
conectare a diferitor capete de lucru.
Destinat pentru crioterapie internă a
zonelor oarbe. Crioinstrument drept
alungit reutilizabil cu diametrul
aproximativ 5mm, cu posibilitatea de
conectare a diferitor capete de lucru.
Destinat pentru crioterapie internă prin
intermediul canalului de lucru al
laparoscopului sau histeroscop. Capete de
lucru reutilizabile în formă de disc si con
în capt de 3 dimensiuni diferit, 3 - 20mm.
Compatibile cu toate instrumentele
enumerate mai sus. Dispozitiv pentru
reîncărcarea a rezervorului pentru
crioterapie cu azot lichid Garanție 1 an
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

191 Scaun pentru chimioterapie - code 1199
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191.1 33100000-1 Scaun pentru chimioterapie - code 1199 Bucată 15.00 Scaun pentru chimioterapie Cod 1199
Descriere Destinat amplasării pacientului
pentru administrarea medicamentelor
chimioterapice Parametrul Specificația
Acțiune electromecanică, controlată prin
telecomanda da Suporturi pentru cap,
reglabil da pentru mîini, reglabile si
demontabile da pentru picioare, reglabil
da Poziționare scaun Secţiile mesei ≥ 3
secții Reglarea înălţimii ≥ 55 - 75 cm
Înclinarea Secţia din spate ≥ 0 - 80 grade
Secţia picioare ≥ 0 - 40 grade Secţia cap ≥
25 grade Trendelemburg ≥ 0 - 13 grade
Invers Trendelemburg ≥ 0 - 5 grade
Dimensiuni lungimea totală, intins ≥ 200
cm latimea ≥ 60 cm Scaun mobil montatn
pe 4 roți, 2 cu frînă da Suprafața acoperită
cu piele, rezistent la detergenți chimici da
Capacitate maximă ≥ 150 kg da Accesorii
Suport pentru soluții de infuzie ≥ 2 cîrlige
Suport cu tavă, detașabil da Sursa de
alimentare 220 V, 50 Hz da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

192 Analizator biochimic, tip inchis - code
1200

192.1 33100000-1 Analizator biochimic, tip inchis - code 1200 Bucată 1.00 Analizator biochimic, automat ≥ 200 teste,
cu sistem de tip inchis COD 1200
Descriere Analizator automat destinat
analizelor biochimice cu sistem inchis de
reactivi. Sistem analitic automat cu
calculator exterior (procesor, monitor,
imprimanta tastatura+mouse) Tip de lucru
continuu Tip sistem inschis randoom
acces/ acces aleatoriu Capacitatea
(teste/oră) ≥ 200 (teste fotometrice, fără
modulul ISE) Cel putin 30 pozitii pentru
pacienti Cel putin 8 pozitii dedicate pentru
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blanc, calibratori, controale Posibilitatea
efectuării analizelor urgente stat da Tipul
dispozitivului staţionar Tip probă Ser şi
plasmă urină sînge integru / hemolizat
CSF (lichid cefalo-rahidian) Tip dilutie
automat Sistem de spălare total automat
(cuvă, ac, sistem de dozare) da Program
control al calității da Sa poata fi definite
pina la 15 controale, 3 replici Reguli
Westgard sau QC de baza de diagrame
Levey-Jennings Statistici de control al
calitatii Standarde si reglamentari CE
Compartiment reactivi cu răcire Rotor cu
încălzire pentru probe cu termostat la 37
grade C 30 metodici minimum pe bord,
mono si bireagenti. Cuvă pentru probe
Cuartz permanenta Regimuri de măsurare
Cinetic da Mono și bi-cromatic da
Imunoturbidimetrc da Controlul cantității
de reagent rămas da Semnalizare lipsă
reagent și probă da Sistemul de dozare
Sistemul de dozare: Cu sensor de obstacol
Reactivii si probe Cititor coduri de bara
pentru probe si reactivi Gestionare
automata a reactivilor, evidenta testelor pe
bord Containere pentru metodicile cu 2
reagenti Ambii reagenti intr-un container
cu cod de bare Mixer Mixer mecanic
separat Tuburi probe Posibiltate folosire
tuburi primare si secundare de tip
Hitachi/universale Gama lungime de unde
340-700nm Functie „rerun” automata
Testeb calculate Posibilitatea de a
introduce teste calculate (de ex. LDL,
Calciu ionic etc) Reactivii si probe Redare
reactie Diagrama grafica a tuturor
punctelor de masurare Prozone Verificare
prozona pentru testele de imunologie
Standarde si reglementari: CE Marcaj CE
Sistem operare: Windows Alimentare 220
V, 50 Hz Fiecare parametru sa fie
confirmat prin manualul de utilizare cu
indicarea paginii da *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
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confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

193 Prelevator de probe de aer - code 1201
193.1 33100000-1 Prelevator de probe de aer - code 1201 Bucată 1.00 Prelevator de probe de aer COD 1201

Descriere Aparatul utilizeaza principiul de
prelevare a probelor de aer activ. Folosete
cutii Petri standard pentru colectare probe;
fluxul de aer purtator de particule este
direcionat catre placi Petri standard de 90
mm . Instrumentul permite verificarea
prezentei microorganismelor si
determinarea cantitatii acestora.
Parametrul Specificația Caracteristici
Tehnice prevazut cu trei capete de
prelevare probe confectionat din otel inox
ASPI, tehnopolimer sau termopolimer
(optionale) autoclvabil, cu orificii
calibrate de Ø1mm cu sistem de cuplare
tip baioneta da corpul aparatului este
confectionat din poliuretan, usor de
dezinfectat da posibilitatea de a efectua
prelevare automata, manuala, secventiala
si programa da poate fi utilizat atat pentru
prelevare in pozitie verticala cat si
orizontala, da Dispozitiv de prelevare:
placa perforata pentru placi Petri standard
de 90/100 mm da Debit flux de aer
nominal: 100 lit./ min. sau 200 lit./ min.
da Masoara fractiuni de marime si
concentratii ale particulelor in aer da
Contor de particule cu dioda laser
rezistenta da Poate fi utilizat atat pentru
prelevare in pozitie verticala cat si
orizontala. da Aparatul avind 14 programe
ciclice volumetrice pentru prelevarea
aerului da Performante tehnice Calibrare
automata conform NIST da Contor de
particule cu dioda lazer rezistenta da
Presetarea volumelor de probe timp/volum
setabil pina la 1000 lit. da Display
alfanumeric LCD da Memorie interna
pentru cicluri de prelevare da Deservire cu
o mina, ergonomica da Export date
masurate catre PC,prin interfata USB da
Alimentarea electrică Rețea electrică 220
V, 50 Hz da Baterie reincarcabila da
Durata de operare autonomă ≥4 h la flux
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
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conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

194 Microscop optic cu camera - code 1202
194.1 33100000-1 Microscop optic cu camera - code 1202 Bucată 1.00 Microscop optic cu cameră COD 1202 1.

Suport - suport cu Abbe condensor. Stativ
sub formă protectivă de control,
constructie - aluminiu turnat, siguranțe
externe, turelă moletată, turelă cu 5 pozitii
disponibile, fixați în suport pentru 32 mm
filtre montate, 5V / 1.5 A putere USB
sursă de alimentare pentru aparat de
fotografiat, mâner vertical, degajare
interioară a suportului, cablu de metal,
miner vertical pentru stativ, încărcarea
monomanuală pieselor, 26 mm × 76 mm
distanta de miscarea a pieselor, 300
microni per rotație de focalizare fină,
etalonat în trepte de 3 microni, butoane de
focalizare ponderate, 2. Tuburi - 45° EZ
tub cu pointer. Dioptrii presetate pentru
vizibilitate, unghi de vizualizare de 45 de
grade, atașat la suport cu set de șuruburi,
orificiu pentru șurub cu cap crestat de
rotație sigur, distanta interpupilara cu
interval de 52 mm - 75 mm, potrivire cu
posibilitate de rotire, câmp de vizualizare
maxim de 22mm, 3. Oculare - 10 × / 22
pointer cu protecție pentru ochi, ajustabili.
Protecție de ochi pliabilă, suprot de
reticule cu focusare 24,5 mm, diametru
montat de 30 mm, controale de focalizare
poziție joasă, mecanismul de reglare
focalizare auto, 4. Condensor- Abbe
condensator de 0,9 uscat / 1,25 de ulei
Condensator prefocusat și precentrat
Abbe, slot pentru Abbe cu condensator
pentru cursoare de contrast (fază, camp
intunecat, compensator), etichete de
mărire pe condensator, 5. Obiective - Plan
4 x 0,10 NA, 9.8 mm Wide Dimension 6.
Obiective - Plan 10 x 0,22 NA, 7.8 mm
Wide Dimension. 7. Obiective – Plan 20 x
0,47 NA, 2,4 mm Wide Dimension 8.
Obiective - Planul de 40 x / 0,65 NA, 0,31
mm Wide Dimension. 9. Obiective - Plan
de 63 x / 0,75 NA, 0,17 mm Wide
Dimension, Platforma optica ,,Infinity,,,
plan optică pentru FOV 18, HI Plan pentru
FOV 20, 100 × obiectiv uscat cu N.O. 0,8
(fără guler de corecție), obiectiv gravat cu
etichetare laser (HI Planuri), M25 turelă
filetata, 10. Iluminarea - presetată numai
pentru deschiderea turetei, disponibilă cu
diafragmă reglabilă câmp Koehler, LED
Iluminare - 6 000 K temp, 25 000 de ore
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de viață la intensitate maximă, ajustarea
intensității continue, iluminare suficientă
pentru vizualizare la cea mai mică
intensitate. 11. Imaginea - Tuburi
trinoculare disponibile (50% / 50% lumina
split), adaptoare C-mount cu suport
standard, cu cameră modulară (50% / 50%
lumina split). 12. Module intermediare -
35 mm Modul ,,Ergo,, intermediar
disponibil, modul iluminator pentru LSF
lumina reflectată, modul analizator. 13.
Cerificate- cULus, CE, RoHS și Main
optical components meet ISO 9022-11.
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

195 Dispozitiv destinat dezghetarii/incalzirii
plasmei/ sangelui - code 1203
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195.1 33100000-1 Dispozitiv destinat dezghetarii/incalzirii
plasmei/ sangelui - code 1203

Bucată 1.00 Dispozitiv destinat dezghetarii/incalzirii
plasmei/sangelui COD 1203 Dispozitiv
destinat dezghetarii/incalzirii
plasmei/sangelui Capacitate 1-4 pungi
Temperatura controlata de microprocesor
cu alarme vizuale si sonore Control
independent si afisaj LED temperatura
pentru fiecare punga Temperatura de
dezghet de la -30 C Temperatura incalzire
+ 37-+45C *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

196 Baie de apă - code 1204
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196.1 33100000-1 Baie de apă - code 1204 Bucată 1.00 Baie de apă COD 1204 Baie de apă Baie
de apă cu scop general Capacitatea ≥ 5 L
Intervalul de temperatură de la
temperatura camerei pîna la 100 °C ±0.1
°C Ajustarea temperaturii da Presetări de
temperatură da, min 4 Controler digital da
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

197 Aparat pentru coagularea mediilor
nutritive - code 1205
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197.1 33100000-1 Aparat pentru coagularea mediilor nutritive
- code 1205

Bucată 1.00 Aparat pentru coagularea mediilor
nutritive COD 1205 Descriere: Aparat
pentru coagularea mediilor nutritive
Capacitatea > 300 tuburi Temperatura de
lucru +40-+90ºC Setarile de
temperatură/timp da, digitale Eroarea de
temperatură în punctele de control nu mai
mare de 0,2 ° C Alarmă sonoră da
Dimensiunea tuburilor 16-21mm
Dispozitivul să conțină stative cu
capacitatea de a regla unghiul de înclinare
a tuburilor inserate da În funcție de locația
casetelor din cameră, unghiul de înclinare
al tuburilor să varieze de la 0 la 90 de
grade *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

198 Centrifugă - code 1206
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198.1 33100000-1 Centrifugă - code 1206 Bucată 1.00 Centrifugă COD 1206 Descriere
Centrifugă de laborator cu o viteză de
rotaţie, pentru separarea sistemelor lichide
eterogene în fracţii cu densitate
nedepăşind 2 g/cm3. Viteza până la 3.000
rotaţii per minut Viteza de rotatie este
reglementată 1000, 1500 si 3000 rotaţii
per minut. Cîmpul fortelor centrifuge 10
eprubete de 15 ml La rotire tuburilor sunt
plasate într-o pozitie orizontală. Da Sursa
de alimentare 220V, 50Hz *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

199 Fotoliu bronhoscopie - code 1207
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199.1 33100000-1 Fotoliu bronhoscopie - code 1207 Bucată 1.00 Fotoliu bronhoscopie COD 1207
Descriere Destinat amplasării pacientului
pentru fibrobronhoscopie Parametrul
Specificația Acțiune electromecanică
Segmente Segment de cap, un spătar, un
scaun și un segment de picior. Segmentul
capului poate fi reglat manual; Segmentul
piciorului poate fi înclinat manual pentru
poziția așezată. Posibilitatea rotirii
scaunului cu pacientul ± 90 °; Blocare
ușoară în trei poziții. Suport pentru mîini
Carcasul oțel vopsit electrostatic Suprafața
acoperită cu material moale, rezistent la
detergenți chimici Înălțime reglabilă 55-
90 cm Capacitate maximă ≥ 170 kg
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

200 Vortex - code 1208
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200.1 33100000-1 Vortex - code 1208 Bucată 2.00 Vortex COD 1208 Cu platformă pentru
tuburi conice, tip falcon. da Viteza
reglabila 600-3200 RPM Controlul vitezei
variabile da Comutator de alimentare da
Sursa de alimentare 220V, 50Hz *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

201 Instalatie stomatologica portativa - code
1144
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201.1 33100000-1 Instalatie stomatologica portativa - code
1144

Bucată 1.00 Instalatie stomatologica portative COD
1144 Descriere: Unitate stomatologica
portabila, pentru tratarea pacientilor la
domiciliu. Specificaţia: Sa fie inclus toate
Aspirator de saliva – da Turbina dentara –
da Seringă cu 3 căi - apă, aer, spray Scaler
– da Pedala de comanda Compresor
integrat – da Bormaşină cu pedală pentru
medic, conţine în set: -bloc electric -
puterea 35 Wt -micromotor electric la 35
mii rotaţie + pedală; -bloc electric cu
reglarea vitezei *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

202 Autoclav 60 L, fara vacuum, clasa A -
code 1209

202.1 33100000-1 Autoclav 60 L, fara vacuum, clasa A - code
1209

Bucată 1.00 Autoclav 60L, fara vacuum, clasa A Cod
1209 Descriere Sterilizatoare cu aburi
clasa A, utilizează aburi sub presiune care
generează căldură umedă ce ajuta la
eliminarea microbilor viabili din
dispozitive medicale nontermicsensibile,
inclusiv produse tolerante la căldură
folosite pentru îngrijirea pacientului cu
scopuri chirurgicale şi generale.
Construcția interioară este din oțel
inoxidabil. Parametrul Specificația Clasa
autoclavului Clasa A Construcția
interioară camera de sterilizare din oțel
inox Exterior metalic galvanizat sau oțel
inox sau alt material rezistent la coroziuni
Securitate la supraîncălzire da Securitate
la suprapresiune da Alarme acustică
vizuală Durata sterilizartii reglabilă da
Control Microprocesor Sistem de blocare
a ușii autoclavului care impiedică pornirea
ciclului dacă este ușa deschisă da Ușa
ramăne blocată pana la finisarea
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procesului de sterilizare da Setarea de
catre utilizator a modului de lucru dorit da
Imprimanta optional Afișaj alfanumeric
Ciclu de strilizare Ciclu de presiune
pozitivă Ciclu de vacuum fară vacuum
Sistem de uscare da Facilități de setare
timp temperatura eliberare automată a
vaporilor racire rapidă Volum interior ≥ 60
L Precizie timp de sterilizare 1 min
Rafturi da, min. 4 tavi Regimuri de
sterilizare minim 4 regimuri Temperatura
de sterilizare 121℃, 134℃ Gama de
temperatură 105 - 134 grade C Cicluri
preprogramate Sterilizare, uscare
Capacitatea rezervorului de apă ≥ 4 L
Alimentare 220V, 50 Hz *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

203 Ortopantomograf - code 1210
203.1 33100000-1 Ortopantomograf - code 1210 Bucată 1.00 Ortopantomograf –sistem de radiografie

extraorala COD 1210 Desriere un sistem
de radiografie extraorala pentru radiografii
panoramice digitale, indicat pentru
producerea de imagini ortopanoramice ale
zonei maxilo-faciale, examinarea de
diagnosticare a danturii (dintii), arcadeior
si altor structuri ale cavitatii orale.
CARACTERISTICI ELECTICE Tensiune
de alimentare 240 V c.a. monofazici
(fluctuate admisa +/-10%) Frecventa de
alimentare 50 / 60 Hz Categorie de
supratensiune II Protectia sistemului de
alimentare Cu limitatorul la un curent
maxim de 20 A si la un curent difererntial
de 30 mA Combinatie cu curent /tensiune
pentru puterea maxima de iesire ≥ 70 kV,
15 mA Tensiunea generatorului 2D: 60 -
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85 kV (selectabil automat sau manual)
3D: 90 kV mod cu impulsuri (max. 12
mA) Curent anodic 4-15 mA (selectabil
automat sau manual in pasi de 1 mA)"
Putere maxima, anodica de intrare
continua ≥ 40 W Leakage Technique
Factor (LTF) 90 kV; 0,47mA Putere
maxima de intrare de varf la anod ≥
1000W (ex. 70kV/15mA) Deviatii
maxime de la valorile declarate kV: < 5%
(10% I EC) mA: < 10% (20% IEC) ms: <
3% (5 % + 50 ms IEC) mAs; <10% + 0,2
mAs Coeficient de variable < 0,05
Dimensiuni pata focala 0,5 mm conform
cu IEC 336 Material de constructie anod
Tungsten (W) inclinatie anod 5 Capacitate
ternicii anod 30 kJ (CEI- KAILONG)
Filtrare suplimentare pe colimator 3D
mode: 3,5 mm Al la 85 kV Filtrare
implicita (filtrare suplimentara inclusa)
2D mode: >2,5 mm Al la 85 kV Strat
hemivalent (HLV) 2D: >2,9mm la 80kV
Radiatie de fuga <0,88 mGy / h la 1 metru
de pata focala la 90 kV Timp de expunere
(PAN) 2D mode: 1 s -15 s radiate continua
Distanta sursa – collimator primar 100
mm Intensitatea radiatiei la iesire (Dose
output) 0.20mG/mAs @70kV, 500 mm/
0.30mG/mAs@90kV,500 mm/ Tolerant
+30% Distanta sursa – revelator (SID) -
PAN 500+5mm CARACTERISTICI
RADIOLOGICE Caracteristicile
senzorului panoramic (PAN) Dimensiuni
zona sensibila 6 x 151 mm Rezolufie 5
Ip/mm (proiecpe PAN) Ecran principal >
0,5 mm Pb Dimensiuni pixel 100 pm
Tehnologie senzor CMOS Material al tip
de scintilator Direct deposition Csl MTF
58% la 1 Ip/mm DQE 70% la 0 Ip/mm
Dimensiuni matrix senzor 1.512x60
Niveluri de gri 14 biti Marire (PAN) 1,25
±5% Conexiune Gigabit Ethernet
Parametru software Software Baza de date
cu implanti Da Posibilitate de printare Da
Export de date Da Inscriere pe CD-DVD,
viever incroporat Da Revenirea automata
la pozitia initiala Da Comanda de oprire
de urgenta Da Control multifuncional Da
Prezenta laserelor de pozitionare Da
Suport pentru barbie Da Element de
muscare Da Miner pacient Da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea



11.07.2019 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 270/301

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

204 Sistem radiografic intraoral - code 1211
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204.1 33100000-1 Sistem radiografic intraoral - code 1211 Bucată 1.00 Sistem radiografic intraoral Cod 1211
(210510) Descriere Unităţile radiografice
dentare sunt utilizate pentru imagistica
dentiţiei, anatomia individuală a dintelui
(coroană, gît, rădăcină) şi alte probleme
dentare. Radiografia intraorală necesită
filmul dentar sau senzorul digital pentru a
fi plasate în interiorul gurii pacientului
pentru imagistica ocluzală, periapicală,
etc. Parametrul Specificația Tub anod de
raze X Tip staţionar sau portabil Filtrare
totală minimă, mm Al ≥1.5-2.2
Capacitatea de încălzire, HU ≥ 8000-
30000 Dimensiunea spotului focal, mm ≥
0.4-0.8 Generator de raze X Tip AC/DC
AEC nu Gama kV 60-70 Gama mA între
2 şi 8 Timpul de expunere, sec 0.02-3,5
SID (distanta de la sursa la imagine), mm
200-300 Panou de control digital
Alimentarea 220-240V, 50 Hz Film sau
detector digital ambele Tipul sensorului
CMOS Tehnologia transmiterii datelor
USB, Ethernet, Wireless Timpul de
procesare şi afişare ~4 Mărime pixel, µm
≤19 Monitor ≥19" Rezoluţie, pixeli ≥1024
x 768 Computer da *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

205 Unit dentar - code 1212
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205.1 33100000-1 Unit dentar - code 1212 Bucată 2.00 Unit dentar COD 1212 Nit dentar
(caracteristici de baza) Descriere Fotoliul
pacientului, spatar lat Elementul
medicului, dotat cu 5 locuri: Pozitia 1 -
Seringa metalica cu 3 functii Pozitia 2 -
Micromotor pneumatic + piesa unghi +
piesa dreapta Pozitia 3 - Turbina Pozitia 4
- Turbina Poztiia 5 - Scaler cu ultrasunet
Negatoscop Dirijarea si programarea
fotoliului Scuipitoare rotabila Elementul
asistentei, dotat cu 4 locuri: Pozitia 1 -
Aspirator saliva Pozitia 2 - Aspirator
chirurgical Pozitia 3 - Lampa foto LED
Pozitia 4 - Seringa metalica cu 3 functii
Farul LED Scaunul medicului Compresor
Compresor (caracteristici de baza) Putere
≥ 500W • Voltaj 230/50 Hz • Presiune 6-8
BAR • Volum rezervor ≥ 30 L, pentru 1
instalatie • Zgomot ≤ 53 dB *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

206 Ventilator pulmonar adult, pediatric
(caracteristici avansate) - code 1213

206.1 33100000-1 Ventilator pulmonar adult, pediatric
(caracteristici avansate) - code 1213

Bucată 1.00 Ventilator pulmonar adult, pediatric
(caracteristici avansate) Cod 1213
(110320) Descriere Ventilatoarele
mecanice oferă suport ventilator temporar
sau permanent pentru pacienţii care nu pot
respira pe cont propriu sau care au nevoie
de asistenţă, menţinînd o ventilare
adecvată. Parametrul Specificația Tip
Mobil, pe suport cu rotile da Tip pacient
adult, pediatric da Gama de control/setări
Volum total 20-2,000 mL Flux inspir 3-
180 L/min Presiune inspir 0-80 cm H2O
Rata respiratorie 0-100 rpm Timp inspir 0-
3 s Timp expir 1 la 8 s Rata I:E 1:4 to 4:1
Pauză la inspir 0-3 sec Pauză la expir 0-3
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sec FiO2, % 21-100 Buton pentru
respirație manuală da PEEP/CPAP 0-45
cm H2O Suport presiune 0-45 cm H2O
Inhalator da Mecanism triger Presiune,
flux Bias/base flow range, L/min 0 la 20
L/min Ajustarea presiunii pantă/rampă da
Funcția suspin Buton 100 % O2 da
Timpul maxim activ al butonului 100 %
O2 2 min Blocarea panoului de control da
Moduri de operare Modul A/C A/C Volum
respirator da A/C presiune respiratorie da
Modul SIMV SIMV volum respirator da
SIMV presiune respiratorie da Modul
SIPAP/Spontan SIPAP suport presiune da
Modul Apnea-backup da Moduri
combinate da Ventilație neinvazivă da
Modul Bilevel/APRV da Parametri
monitorizați/afișați Presiunea inspiratorie
maximă da Presiunea medie în căile
respiratorii da Presiunea PEEP da
Volumul total da Monitorizarea FiO2 da
Rata respiratorie da Timp inspir da Timp
expir da Rata I:E da Volumul minutar
spontan da Alarme pacient FiO2 mare/mic
da Volum minutar mare/mic da Presiune
inspir mare/mică da PIP mare da PEEP
mare da Lipsă PEEP da Apnea da
Presiune/ocluzie continuă ridicată da
Inversare IE da Circuit respirator
deconectat da Alarme echipament Lipsă
alimentare gaz da Lipsă alimentare
electrică da Baterie descărcată da Eroare
de sistem Sensor decalibrat, scurgere prin
valve Autodiagnostic da Interfața Interfața
cu dispozitivele exterioare da Porturi
pentru ieșirea datelor da Port pentru
alarmă la distanță da Ieșire analogică da
Raportarea alarmelor și starea pacientului
afișare pe display da Transmiterea
rapoartelor la imprimată da Posibilitatea
conectării în rețea centralizată da Display
LCD TFT da Mărimea ≥ 10 inch
Touchscreen da Compresor de aer Integrat
în dispozitivului, tip turbină da Alimentare
Pneumatică Compresor intern da Gazele
comprimate aer, O2 Presiunea în rețea 3-6
atm Electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz
da Baterie internă reîncărcabilă da Timp
operare baterie ≥ 1 h Accesorii Circuite
respiratorii pediatrice tip reutilizabil ≥ 2
set. adult tip reutilizabil ≥ 2 set. Mască
respiratorie pediatrice tip reutilizabil ≥ 1
set. adult tip reutilizabil ≥ 1 set.
Umidificator Umidificator cu mentinerea
temperaturi si umidificarea aerului în
regim automa, Compatibil cu ventilatorul
da Două regimuri de funcționare, mască
respiratorie, sondă endotrahială da Cameră
de umidificare pediatrice tip reutilizabil ≥
1 buc. Filtre antibacteriale pediatrice unică
utilizare ≥ 100 buc. adult unică utilizare ≥
100 buc. Senzor de debit pediatrice tip
reutilizabil ≥ 2 buc. adult tip reutilizabil ≥
2 buc. Plamăn de test pediatrice tip
reutilizabil ≥ 1 buc. adult tip reutilizabil ≥
1 buc. Suport pe rotile Min. 4 rotile da
Min. 2 roți cu frînă da Braț articulat pentru
fixarea furtunelor respiratorii da Suport
pentru fixarea/atașarea cablurilor electrice,
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furtunul aer, oxigen pentru transportare,
depozitare da Mîner pentru transportare da
Coș pentru accesorii da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

207 Monitor pentru monitorizarea functiilor
vitale (caracteristici avansate, accesorii
Adult, Pediatric) - code 1214

207.1 33100000-1 Monitor pentru monitorizarea functiilor
vitale (caracteristici avansate, accesorii
Adult, Pediatric) - code 1214

Bucată 1.00 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor
vitale (caracteristici avansate, accesorii
Adult, Pediatric) Cod 1214 (260370)
Descriere Sistem pentru monitorizarea și
afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu
caracterisitici de bază. Parametrul
Specificația Tip pacient Adult, pediatric,
nou-născut da Display, tip Diagonala ≥ 15
inch LCD TFT sau LED, Touchscreen da
"Numărul de curbe afișate concomitent"
între 3 și 12 minim Parametri afișați ECG
Pulsul SpO2 Fotopletismograma
Presiunea sanguină neinvaziv Presiunea
sanguină invaziv Capnografia
Temperatura Analiza automată a undei ST
Trendingul ST da Media în analiza
segmetului ST da Modul ECG "Culegerea
semnalului ECG prin cablu 3 si 5
electrozi" da I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn
da Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV Gama de
rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100
dB Rata cardiacă 15 - 300 bpm Detectarea
aritmiei da Detectarea pacemaker da
Monitorizarea respiratiei 0 - 150 rpm
"Protecție în portiva șocurilor de
defibrilare" da Modul SpO2 Diapazonul 1
- 100% Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 %
Monitorizarea rata pulsului 20 - 300 bpm
Monitorizarea pletismogramei da "Sa se
indice tehnologia modulului și senzorului
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de SpO2 utilizat" (exemplu: masimo,
nellcor, etc) Modul NIBP Diapazonul 10 -
300 mmHg Regim de măsurare manual,
automat, butonul Start Regim automat 5,
10, 15, 30, 60, 120 min. "Buton de
activare/dezactivare manual a NIBP" da
Metoda de măsurare oscilometrică Regim
pacient adul, pediatric, nou-născut
"Protecție de suprapresiune la regimului
de pacient adult" 300 mmHg "Protecție de
suprapresiune la regimului de pacient
pediatric" 240 mmHg Modul IBP Modul
IBP da Diapazonul -50 ... +320 mmHg
Acuratețea ± 1mmHg Sensivitatea de
intrare 5 µV/mmHg Monitorizarea undei
IBP da Modul Capnografie (CO2) Modul
Capnografie (CO2) da Diapazonul 0 - 100
mmHg Rata respiratorie 0 - 150 rpm Timp
de înregistrare Apnea 5 - 60 s
Monitorizarea unei CO2 da Modul
Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 °C
Rezoluția 0.1 °C Număr de senzori 1 unit.
Protocoale de lucru preprogamate da
Protocoale de lucru setate de utilizator da
Memorie internă da Trendingul
evenimentelor da Arhivarea datelor da
Imprimantă Încorporată da Forme de
raportare Viteza de înscriere 25, 50 mm/s
Înscriere continuă da Preprogramate da
Personalizate da Alimentarea rețea
electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă
da Timp de lucru autonom a bateriei
minim 2 h Interfata de conectare la
monitorul central Ethernet / wireless / RS-
232 / etc. da Alarma Vizuala, sonora
Manjetă deconectată da Manjetă defect da
Senzor SpO2 deconectat da Senzor SpO2
defect da Alarmă concentrația SpO2
scăzuta/mărită da Nivelul baterie scăzut da
Alarme rata cardiacă scăzuta/mărită da
Lipsă sursă externă de alimentare da
Buton de dezactivare/anulare alarmei
sonore da Ajustarea nivelului de alarmă da
Accesorii Cablu ECG cu 3 electrozi - 1
buc. da cu 5 electrozi - 1 buc. da Electrozi
ECG adult, unică utilizare 300 buc.
pediatric, unică utilizare 300 buc. Senzor
SpO2 adult, reutilizabil tip cleste 2 buc.
pediatric, reutilizabil 2 buc. Senzor
Temperatură reutilizabil 1 buc. Manjete
NIBP "adult mediu, adult, adult mare
reutilizabile (1set/3buc)" 2 set. "pediatric,
pediatric mediu, pediatric mare reutilizabil
(1set/3buc)" 2 set. Hîrtie termică 10 buc.
"Circuite pentru Presiunea sanguină
invaziv" adult, unică utilizare 5 set.
pediatric, unică utilizare 5 set. Circuite
pentru Capnografie (CO2) adult, unică
utilizare 10 set. pediatric, unică utilizare
10 set. "Suport pe rotile (să se indice
modelul suportului)" suport da min. 4
rotile da min. 2 rotile cu frînă da coș
pentru accesorii da mîner pentru
transportare da "sistem de fixare a
dispozitivului de suport" da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
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certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

208 Sistem videoendoscopic pentru
videocolonoscopie - code 1215

208.1 33100000-1 Sistem videoendoscopic pentru
videocolonoscopie - code 1215

Bucată 1.00 Sistem videoendoscopic pentru
videocolonoscopie Descriere Sistem video
pentru investigarea internă , destinat
pentru a vizualiza şi trata afecţiuni în
interiorul intestinului gros Cod 1215
(290180) Parametrul Specificația
Videoprocesor Intrări cameră ≥1
Controale / caracteristici Ajustare nuanță
da Iluminare auto Balans de alb auto
Acuitate da Videocompensare da Alte
controale zoom Ieșiri RGB 1 Y/C ≥1
Digital (DVI, SDI, HD-SDI) da Sursa de
lumină Tip integrată cu procesorul Tip
lampă Xenon sau LED Timp de viață
lampă ≥500 h Putere lampă ≥ 250 W
Putere lampă de rezervă ≥ 150 W Contor
lampă da Mod standby da Lampă de
rezervă da Periferice disponibile Display
medical ≥ 19 inci Imprimantă Video da
Recorder disc Video da Captura digitală
da Suport pe rotile da Sistem de furnizare
a aerului/apei minim 3 regimuri de lucru
volumul vasului pentru apă minim 250 ml
Sistem de aspirație Tip Separat de
procesor Volumul rezervorului 1,4-1,8 litri
Vid da Dirijarea nivelului de aspirare în
trepte Accesorii: Sursa de lumină 1 unit.
Pompă inclusă 0,3- 0,6 Pa Lampă halogen
de rezervă 2 unit. Piesă bucală 2 unit.
Tester automat 1 unit. (să se indice
modelul) Aspirator endoscopic ≥0.85 bar
Vas de revervă pentru aspirator ≥ 1,5 l, 1
unit. Filtre pentru aspirator 5 unit. Cameră
video cu adaptor pentru endoscop 1 unit.
Monitor 1 unit. Troliu 1 unit. Polițe
reglabile la înălțime 4 unit.
Videocolonoscop Tip Video HD Tubul de
inserție Lungimea totală ≥1990 Lungimea
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de lucru ≥ 1680 mm Diametrul exterior ≤
12.8 mm Canalul de lucru Diametrul ≥ 3,7
mm Optica Unghiul cîmpului de vedere
>140 Înclinarea cîmpului vizual 0 grade
Adîncimea cîmpului vizual 3-100 Rata de
deflecție sus/jos 180 grade stînga/dreapta
160 grade Imersibil da Metode de
sterilizare Chimic Etilen oxid opțional
Posibilitatea de a se efectua multiple
proceduri de sterilizare *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

209 Fibrobronhoscop - code 1216
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209.1 33100000-1 Fibrobronhoscop - code 1216 Bucată 1.00 Fibrobronhoscop Cod 1216 (290260)
Descriere Fibronhoscop destinat
diagnosticului și tratamentul cailor
respiratori Parametrul Specificația Sistem
optic Unghiul cîmpului de vedere ≥ 120
grade Înclinarea cîmpului vizual 0 grade
Adîncimea cîmpului vizual 3- 50mm
Capul distal ≤ 6 mm Diametrul exterior ≤
6 mm Înclinarea capului distal sus/jos
180/130 grade Diametrul tubului introdus
≤ 6mm Lungimea de lucru ≥ 600 mm
Canalul de instrumente ≥ 2,7 mm
Completarea Lampă de halogen de rezervă
- 1 unit. Piesă bucală -2 unit. Tester
automat (sa se indice modelul) - 1 unit.
Sursa de lumină halogen (minim 150 W) -
1 unit. Pensă de biopsie- 2 unit. *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

210 Electrocardiograf 6 canale, caracteristici
de baza - code 1217

210.1 33100000-1 Electrocardiograf 6 canale, caracteristici de
baza - code 1217

Bucată 1.00 Electrocardiograf cu 6 canale,
caracteristici de baza Cod 1217 (260220)
Descriere Electrocardiograf cu 6 canale,
care înregistrează, printează şi/sau
interpreteaază ECG de la o singură sau
mai multe derivații simultan. Parametrul
Specificația Tip pacient adult, pediatric
Numărul de canale de procesare 6
Configurația Portabil da Derivațiile Tip
înregistrare auto și manual Sensivitatea
2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare
1 mV, ± 3% Gama de frecvență De
diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular
25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16,
0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență
înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea
50 Hz Impendanța de intrare ≥ 10 M Ohm
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Gama de rejecție a modului comun la 50
Hz > 100 dB Convertor analog-digital ≥
12 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi
≤10 μA Detector de pacemaker da
Indicator deconectare electrod acustic sau
vizual da Imprimantă Termică încorporată
Mărimea hîrtiei ≥ 80 mm Să se indice
numele derivației printate da Viteza de
înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s
Densitatea imprimarii 8 dpi/mm (rezoluție
verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție
orizontală) la viteza de 25 mm/s
Acuratețea ± 5% (axa x), ± 5% (axa y)
Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de
derivații înscrise simultan 3, 6 Hîrtia
termică să fie compatibilă și de la alți
producători de hîrtie cu dispozitivul ECG
da Display Grafic, LCD TFT da
"Monitorizarea pe display: data, ora,
sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru,
derivațiile" da Marime ecran ≥ 5 inch
Rezoluția ≥ 640x480 pix Numărul de
derivații afișate simultan 12 Posibilitatea
introducerii rapide a datelor pacientului
Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea
Ajustarea automată a izoliniei da
Identificarea aritmiei da Ritmului cardiac
Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1
BPM Interpretarea Sistem de interpretare
a datelor ECG da Măsurări PR, QT, QTC,
P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim
10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie
internă reîncărcabilă da Timp operare
autonomă ≥ 2 h Protecție defibrilator da
Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de
contact da status sistem da deconectare
alimentare rețea da baterie descărcată da
Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi
pectorali de tip pară (6 buc.) și
membranari de tip clește (4 buc.) 2 set.
Hîrtie termică 30 buc. Gel de contact 1
litru Stand pe rotile stand pe rotile da,
(indicati modelul) ≥ 4 roți da ≥ 2 roți cu
frînă da mîner pentru transportarea
standului da coș pentru accesorii da braț
suport pentru electrozi ECG da suport
pentru gel de contact da ajustarea pe
înalține optional sistem de fixare
dispozitivului de suport da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
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confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

211 Tonometru ocular portativ - code 1218
211.1 33100000-1 Tonometru ocular portativ - code 1218 Bucată 2.00 Tonometru ocular portativ Cod 1218

(170300) Descriere Tonometrul ocular
este destinat pentru masurarea presiunii
intraoculare Parametru Specificaţia Tip
non-corneal Autocalibrare da Precizie
≤20mmHg +/-2mm ≥20mmHg- +/-10%
Ecran LCD Alimentare baterii *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

212 Electrocardiograf 3 canale, caracteristici
de baza - code 1219

212.1 33100000-1 Electrocardiograf 3 canale, caracteristici de
baza - code 1219

Bucată 3.00 Electrocardiograf cu 3 canale,
caracteristici de baza Cod 1219 (260200)
Descriere Electrocardiograf cu 3 canale,
care înregistrează, printează şi/sau
interpretează ECG de la o singură sau mai
multe derivații simultan cu display
monocrom. Parametrul Specificația Tip
pacient adult, pediatric Numărul de canale
de procesare 3 Configurația Portabil da
Derivațiile Tip înregistrare auto și manual
Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal
de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de
frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz
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Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență
joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz
Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz
Filtru de rețea 50 Hz Impendanța de
intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a
modului comun la 50 Hz > 100 dB
Convertor analog-digital ≥ 12 bit Scurgeri
spre pacient prin electrozi ≤10 μA
Detector de pacemaker da Indicator
deconectare electrod acustic sau vizual da
Imprimantă Termică încorporată Mărimea
hîrtiei ≥ 60 mm Să se indice numele
derivației printate da Viteza de înscriere 5,
10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea
imprimarii 8 dpi/mm (rezoluție verticală)
și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la
viteza de 25 mm/s Derivațiile înscrise
minim 12 Numărul de derivații înscrise
simultan 3 Hîrtia termică să fie
compatibilă și de la alți producători de
hîrtie cu dispozitivul ECG da Display
Grafic da LCD monochrmon da
"Monitorizarea pe display: data, ora,
sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru,
derivațiile" da Marime ecran ≥ 3 inch
Rezoluție display ≥ 320x240 Numărul de
derivații afișate simultan ≥ 6 Posibilitatea
introducerii rapide a datelor pacientului
Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea
Ajustarea automată a izoliniei da
Identificarea aritmiei da Ritmului cardiac
Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1
BPM Interpretarea Sistem de interpretare
a datelor ECG da Măsurări PR, QT, QTC,
P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim
10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie
internă reîncărcabilă da Timp operare
autonomă ≥ 2 h Protecție defibrilator da
Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de
contact da status sistem da deconectare
alimentare rețea da baterie descărcată da
Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi
pectorali de tip pară (6 buc.) și
membranari de tip clește (4 buc.) 2 set.
Hîrtie termică 30 buc. Gel de contact 1
litru *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
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internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

213 Electrocardiograf 3 canale, caracteristici
avansate - code 1220

213.1 33100000-1 Electrocardiograf 3 canale, caracteristici
avansate - code 1220

Bucată 1.00 Electrocardiograf cu 3 canale,
caracteristici avansate Cod 1220 (260210)
Descriere Electrocardiograf cu 3 canale,
care înregistrează, printează şi/sau
interpretează ECG de la o singură sau mai
multe derivații simultan cu display color.
Parametrul Specificația Tip pacient adult,
pediatric Numărul de canale de procesare
3 Configurația Portabil da Derivațiile Tip
înregistrare auto și manual Sensivitatea
2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare
1 mV, ± 3% Gama de frecvență De
diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular
25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16,
0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență
înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea
50 Hz Impendanța de intrare ≥ 10 M Ohm
Gama de rejecție a modului comun la 50
Hz > 110 dB Convertor analog-digital ≥
16 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi
≤10 μA Detector de pacemaker da
Indicator deconectare electrod acustic sau
vizual da Imprimantă Termică încorporată
Mărimea hîrtiei ≥ 60 mm Să se indice
numele derivației printate da Viteza de
înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s
Densitatea imprimarii 8 dpi/mm (rezoluție
verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție
orizontală) la viteza de 25 mm/s
Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de
derivații înscrise simultan 3 Hîrtia termică
să fie compatibilă și de la alți producători
de hîrtie cu dispozitivul ECG da Display
Grafic, LCD TFT color da "Monitorizarea
pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza
de înscriere, filtru, derivațiile" da Marime
ecran ≥ 4 inch Rezoluția ≥ 320x240 pix
Numărul de derivații afișate simultan ≥ 6
Posibilitatea transmiterii datelor la un
sistem de management al datelor ECG
prin fir (să se indice interfața de
transmitere) da Posibilitatea introducerii
rapide a datelor pacientului Nume, ID,
vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea
automată a izoliniei da Identificarea
aritmiei da Ritmului cardiac Diapazon 30
- 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM
Interpretarea Sistem de interpretare a
datelor ECG da Măsurări PR, QT, QTC, P,
QRS, T, HR; Timpul interpretării minim
10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie
internă reîncărcabilă da Timp operare
autonomă ≥ 3 h Protecție defibrilator ≥
400 J Indicatori vizuali contact slab sau
lipsă de contact da status sistem da
deconectare alimentare rețea da baterie
descărcată da Accesorii Cablu pacient cu
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set de electrozi pectorali de tip pară (6
buc.) și membranari de tip clește (4 buc.)
2 set. Hîrtie termică 30 buc. Gel de
contact 1 litru *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

214 Distilator - code 1228
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214.1 33100000-1 Distilator - code 1228 Bucată 1.00 Distilator Cod 1228 (270400) Descriere
Aparat electric ce produce apa distilata de
inalta calitate, chiar si in conditiile
utilizarii unei surse de apa de calitate
scazuta cu domeniul de utilizare în
laborator, farmacie, medical. Parametru
Specificație Recipient ≥ 2l Capacitatea de
distilare ≥ 25 l/h Materialul carcasei oțel
inox Materialul de contact si elemente de
incalzire oțel inox pH 5,0-7
Conductivitate 0,056-5,0 µs/cm Modul de
operare continuu Protectie in cazul
intreruperii accidentale a alimentarii cu
apa da Alimentare 380 V- 50 Hz *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

215 Electrocardiograf 3 canale, caracteristici
avansate - code 1220

215.1 33100000-1 Electrocardiograf 3 canale, caracteristici
avansate - code 1220

Bucată 2.00 Electrocardiograf cu 3 canale,
caracteristici avansate Cod 1220 (260210)
Descriere Electrocardiograf cu 3 canale,
care înregistrează, printează şi/sau
interpretează ECG de la o singură sau mai
multe derivații simultan cu display color.
Parametrul Specificația Tip pacient adult,
pediatric Numărul de canale de procesare
3 Configurația Portabil da Derivațiile Tip
înregistrare auto și manual Sensivitatea
2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare
1 mV, ± 3% Gama de frecvență De
diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular
25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16,
0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență
înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea
50 Hz Impendanța de intrare ≥ 10 M Ohm
Gama de rejecție a modului comun la 50
Hz > 110 dB Convertor analog-digital ≥
16 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi
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≤10 μA Detector de pacemaker da
Indicator deconectare electrod acustic sau
vizual da Imprimantă Termică încorporată
Mărimea hîrtiei ≥ 60 mm Să se indice
numele derivației printate da Viteza de
înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s
Densitatea imprimarii 8 dpi/mm (rezoluție
verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție
orizontală) la viteza de 25 mm/s
Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de
derivații înscrise simultan 3 Hîrtia termică
să fie compatibilă și de la alți producători
de hîrtie cu dispozitivul ECG da Display
Grafic, LCD TFT color da "Monitorizarea
pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza
de înscriere, filtru, derivațiile" da Marime
ecran ≥ 4 inch Rezoluția ≥ 320x240 pix
Numărul de derivații afișate simultan ≥ 6
Posibilitatea transmiterii datelor la un
sistem de management al datelor ECG
prin fir (să se indice interfața de
transmitere) da Posibilitatea introducerii
rapide a datelor pacientului Nume, ID,
vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea
automată a izoliniei da Identificarea
aritmiei da Ritmului cardiac Diapazon 30
- 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM
Interpretarea Sistem de interpretare a
datelor ECG da Măsurări PR, QT, QTC, P,
QRS, T, HR; Timpul interpretării minim
10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie
internă reîncărcabilă da Timp operare
autonomă ≥ 3 h Protecție defibrilator ≥
400 J Indicatori vizuali contact slab sau
lipsă de contact da status sistem da
deconectare alimentare rețea da baterie
descărcată da Accesorii Cablu pacient cu
set de electrozi pectorali de tip pară (6
buc.) și membranari de tip clește (4 buc.)
2 set. Hîrtie termică 30 buc. Gel de
contact 1 litru *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
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producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

216 Electrocardiograf 6 canale, caracteristici
avansate - code 1229

216.1 33100000-1 Electrocardiograf 6 canale, caracteristici
avansate - code 1229

Bucată 2.00 Electrocardiograf cu 6 canale,
caracteristici avansate Cod 1229 (260221)
Descriere Electrocardiograf cu 6 canale,
care înregistrează, printează şi/sau
interpreteaază ECG de la o singură sau
mai multe derivații simultan cu display
color. Parametrul Specificația Tip pacient
adult, pediatric Numărul de canale de
procesare 6 Configurația Portabil da
Derivațiile Tip înregistrare auto și manual
Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20, 40 mm/mv
Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de
frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz
Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență
joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz
Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz
Filtru de rețea 50 Hz Impendanța de
intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a
modului comun la 50 Hz > 100 dB
Convertor analog-digital ≥ 12 bit Scurgeri
spre pacient prin electrozi ≤10 μA
Detector de pacemaker da Indicator
deconectare electrod acustic sau vizual da
Imprimantă Termică încorporată Mărimea
hîrtiei ≥ 100 mm Să se indice numele
derivației printate da Viteza de înscriere 5,
10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea
imprimarii 8 dpi/mm (rezoluție verticală)
și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la
viteza de 25 mm/s Acuratețea ± 5% (axa
x), ± 5% (axa y) Derivațiile înscrise
minim 12 Numărul de derivații înscrise
simultan 3, 6 Hîrtia termică să fie
compatibilă și de la alți producători de
hîrtie cu dispozitivul ECG da Display
Grafic, LCD TFT color da "Monitorizarea
pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza
de înscriere, filtru, derivațiile" da Marime
ecran ≥ 6 inch Rezoluția ≥ 640x480 pix
Numărul de derivații afișate simultan 12
Posibilitatea transmiterii datelor la un
sistem de management al datelor ECG
prin fir (să se indice interfața de
transmitere) da Posibilitatea introducerii
rapide a datelor pacientului Nume, ID,
vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea
automată a izoliniei da Identificarea
aritmiei da Ritmului cardiac Diapazon 30
- 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM
Interpretarea Sistem de interpretare a
datelor ECG da Măsurări PR, QT, QTC, P,
QRS, T, HR; Timpul interpretării minim
10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie
internă reîncărcabilă da Timp operare
autonomă ≥2,5 h Protecție defibrilator ≥
400 J Indicatori vizuali contact slab sau
lipsă de contact da status sistem da
deconectare alimentare rețea da baterie
descărcată da Accesorii Cablu pacient cu
set de electrozi pectorali de tip pară (6
buc.) și membranari de tip clește (4 buc.)
2 set. Hîrtie termică 30 buc. Gel de
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contact 1 litru Stand pe rotile stand pe
rotile da, (indicati modelul) ≥ 4 roți da ≥ 2
roți cu frînă da mîner pentru transportarea
standului da coș pentru accesorii da braț
suport pentru electrozi ECG da suport
pentru gel de contact da ajustarea pe
înalține optional sistem de fixare
dispozitivului de suport da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

217 Unitate stomatologică (caracteristici
avansate) - code 1230

217.1 33100000-1 Unitate stomatologică (caracteristici
avansate) - code 1230

Bucată 5.00 Unitate stomatologică (caracteristici
avansate) Cod 1230 (120120) Descriere
Reprezintă echipamentul stomatologic
esenţial pentru igienă dentară şi tratament
stomatologic. Parametrul Specificaţia
Scaun stomatologic Unghi de înclinare de
la 100°pînă la 180° Tetieră reglabilă
Urcare/ coborîre ≥ 30cm Setări minim 2
utilizatori Greutate maximă ≥ 150kg
Comandă pedală Suprafaţa rezistentă la
prelucrarea chimică Programe de
poziţionare minim 5 Accesorii cotiere
Scaun medic Suprafaţa rezistentă la
prelucrarea chimică Sarcina maximă ≥
150kg Înălţime reglabilă Suport spate da
Suport picior da Masa dentistului Turbină
da Seringă cu 3 căi apă, aer, spray vîrf
angulat 90⁰, detaşabil Scaler cu minim 6
vîrfuri cu iluminare LED da Micromotor
electric da Piesă contraughi da Braţ
asistentă Aspirator de salivă 2 furtunuri
Panou de comandă cu aceleași funcții ca la
masa dentistului da Camera intraorală da
Lampă fotopolimer da Bloc hidraulic Bol
din ceramică detaşabil da Clătitor da Filtru
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pentru impurităţi da Posibilitatea
programării volumului de apă da Turbină
dentară Sistem buton la schimbul borului
da Presiune de lucru de la 2.5 pînă la 2.7
bar Sursa de lumină LED Răcire apă/aer
minim 3 orificii separate Rotatii ≥300000
rot/min Piesă contraunghi Rotaţii ≥40000
rot/min Adaptabilă la micromotor da
Autoclavabilă da Schimbarea frezei buton
Răcire apă/aer minim 3 orificii separate
Sursa de lumină LED da Poziţii 2 ≥ 4000
Lux de la 20 000 Lux Axa de rotaţie ≥3
Unghi de iluminare reglabilă Înălţime
reglabilă Tip lumină alb/rece Detartror
(scaler) 5 vîrfuri cu iluminare LED da
Mîner detaşabil, autoclavabil da Fregvenţa
de lucru 25 pînă la 31 KHz Intensitate
reglabilă Tip vîrfuri ≥ 4 Accesorii trusă
endodotică Compresor Fără ulei da Putere
≥1,5kw Monitor ≥ 19 Camera intraorală
Conectare la calculator prin USB da Tip
CCD Revenirea automată la poziţia
iniţială da Comanda de oprire urgentă da
Control multifuncţional de la picior mobil
Tensiune 220-240V Frecvenţa 50-60 Hz
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

218 Ultrasonograf General, OB-GYN,
performanţă înaltă - cod 1231
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218.1 33100000-1 Ultrasonograf General, OB-GYN,
performanţă înaltă - cod 1231

Bucată 1.00 Ultrasonograf General, OB-GYN,
performanţă înaltă Cod 1231 APLICAŢII
CLINICE General, OB/GYN PROBE
PORTURI 4 PROBE TIP, MHz Linear 5 -
12 Convex 2,5 - 5 Endovaginal 5 - 9
Volum 3D 2 - 6 NIVELE DE GRI ≥256
PREPROCESARE, canale digitale
≥120000 GAMA DINAMICA ≥250dB
POSTPROCESARE da IMAGINE
MODURI M-mod da M-mod şi 2-D da 3-
D (freehand) da 3-D (automatic) da 3-D
(live 3-D) da Harmonic imaging da
DOPPLER Tip CW, PW, CFM Afişare
frecvenţă da Afişare viteză da Power
Doppler da Duplex da Triplex da
FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale
da Diapazon dimamic selectabil da
Focalizare de transmisie ajustabilă da
Focalizare de recepţie dinamică da
Măsurători pe reluarea video da
PAN/ZOOM imagine în timp real da
imagine îngheţată da STOCARE
IMAGINI Capacitate ≥ 500GB Cine da
DICOM 3.0 COMPLIANT da PACHETE
DE ANALIZĂ OB/GYN da Elastografie
da GHID ACE Transrectal da
Transperineal da MONITOR ≥ 21"
DIVIZARE MONITOR ≥ 10" Video
imprimanta, incorporat da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

219 Autoclav 85-95 l cu încărcare orizontală
(oțel inox) cu ciclu de vacuum, pentru
microinstrumentariu și echipament
pentru endoscopia neurochirurgicală -
cod 1232

219.1 33100000-1 Autoclav 85-95 l cu încărcare orizontală
(oțel inox) cu ciclu de vacuum, pentru

Bucată 1.00 Autoclav 85-95 l cu încărcare orizontală
(oțel inox) cu ciclu de vacuum, pentru
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microinstrumentariu și echipament pentru
endoscopia neurochirurgicală - cod 1232

microinstrumentariu și echipament pentru
endoscopia neurochirurgicală. Cod 1232
Descriere Sterilizatoae cu aburi cu ciclu
de vacuum, cu încărcătură orizontală,
utilizează aburi sub presiune care
generează căldură umedă ce ajuta la
eliminarea microbilor viabili din
dispozitive medicale non termic sensibile,
inclusiv produse tolerante la căldură
folosite pentru îngrijirea pacientului cu
scopuri chirurgicale şi generale.
Construcția interioară este din oțel inox.
Cu instalare pe masuța mobilă. Parametrul
Specificația Încărcare orizontală
Construcția interioară din oțel inox
Exterior metalic galvanizat sau oțel inox.
Securitate la supraîncălzire da Alarme
acustică, vizuală Durata sterilizartii
reglabilă da Regimuri de sterilizare
presetate ≥ 5 programe Posibilitatea de a
schimba unul din parametri da Setarea de
catre utilizator a regimului de sterilizare
dorit da Control electronic Microprocesor
Sistem de blocare a ușii autoclavului care
impiedică pornirea ciclului dacă este ușa
deschisă da Ușa ramăne blocată pana la
scaderea sfîrşitul procesuluide sterilizare
da Suprafata exterioara să nu se
încălzească Imprimantă termică da
Monitorizarea procesului pe ecran LCD
sau afișaj LED Monitorizarea în timp real
temperatura in camera de sterilizare
presiune (prin manometru sau digital)
vacuum (prin manometru sau digital)
Ciclu de strilizare Ciclu de presiune
pozitivă Ciclu de vacuum Pre şi post
vacuum selectabil Sistem de uscare da
Facilități de setare timp temperatura
eliberare automată a vaporilor, printare a
rezultatelor racire rapidă Marimea
exterioară (lungime, lățime, înălțime)
875х665х525 ± 20 мм Marimea internă a
camerei de sterilizare 384х760 ± 10 мм
Volum interior 85L - 95L Rafturi minim 2
buc Precizie timp de sterilizare ± 1 min.
Gama de temperatură: 105 - 134 grade C
Precizie temperatură ± 2℃ Autoclavul să
fie conectat la conductele de apă și
canalizare/ sau cu rezervor de apă distilată
da "Să fie inclus sistem de filtrare a apei
utilizate pentru procesul de sterilizare " da
Înregistrator date da Tip date imprimate pe
hirtie data timp temperatura presiune
Alimentare Cerinţe de alimentare la
reţeaua electrică: 220V, 50 Hz *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
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ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

220 Frigider pentru vaccini 40-50L - cod
1233
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220.1 33100000-1 Frigider pentru vaccini 40-50L - cod 1233 Bucată 1.00 Frigider pentru vaccini 40-50L Cod 1233
Descriere Frigider proiectat pentru a stoca
vaccini, cu diapazonul de temperaturi +2-
+8℃. Temperatura poate fi monitorizată
pe afișaj extern, în timpl întreruperii
alimentării cu energie, performanța este
îmbunătățită datorită pereților izolați ai
unității. Parametrul Specificația
Configuraţie staționar, orizontal
Capacitatea 40-50 L da Uşa Număr ≥ 1
Deschidere orizontală Mecanism solid cu
mîner și blocare cu cheie Lumină interior
nu Construcţie interioară cu acoperire
anticorozivă Construcţie exterioară cu
acoperire anticorozivă Afisaj temperatură
digital Alarme acustică vizuală Răcire
Compresor da Temperatura reglabilă +2
…+8℃ Timp de lucru fără alimentare ≥
23h Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent
R 134a Zgomot < 48 dB Accesorii Coș ≥ 2
Divizoare pentru sertar da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

221 Tonometru ocular portativ - Cod - 1039
(170300)
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221.1 33100000-1 Tonometru ocular portativ - Cod - 1039
(170300)

Bucată 1.00 Tonometru ocular portativ Cod 1039
(170300) Descriere Tonometrul ocular
este destinat pentru masurarea presiunii
intraoculare Parametru Specificaţia Tip
non-corneal Autocalibrare da Precizie
≤20mmHg +/-2mm ≥20mmHg- +/-10%
Ecran LCD Alimentare baterii *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

222 Ventilator pulmonar cu frecventa ultra-
înalta - Cod - 1091

222.1 33100000-1 Ventilator pulmonar cu frecventa ultra-
înalta - Cod - 1091

Bucată 1.00 Ventilator pulmonar cu frecventa ultra-
înalta Cod 1091 Descriere Ventilatoarele
mecanice, cu frecvență ultra-înaltă, oferă
suport ventilator temporar sau permanent
pentru pacienţii care nu pot respira pe cont
propriu sau care au nevoie de asistenţă în
timpul intervențiilor chirurgicale,
menţinînd o ventilare adecvată.
Parametrul Specificația Tip Mobil, pe
suport cu rotile da Troleu sertar ≥ 1buc
polițe, ajustabile ≥ 2 buc Tip pacient adult,
pediatric, neonatal da Gama de
control/setări Frecvența normala Rata ≥ 1-
100 rpm Raport E:I ≥ 1:5 la 3:1 Presiunea
≥ 0.5 la 3.5 bar Frecvența înaltă Rata ≥
60-1400 rpm Raport E:I ≥ 1:5 la 3:1
Presiunea ≥ 0.1 la 2.0 bar Flux de inspir ≥
0 la 200 L/min FiO2, % da, 21-100 CO2,
% da, ≥ 0% - 10% Bias/base flow range,
L/min ≥ 0 la 60 L/min Moduri de operare
Intra-operatorii Laringoscopie da
Bronhoscopie da Cateter Mono-lumen da
Triplu-lumen da Patru-lumen da Mod
terapie intensiva da Mod bi-level permite
trecerea de la ventilarea ultra-înaltă la cea
convențională da Laser permite utilizarea
laserului în siguranță da Parametri
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monitorizați/afișați Presiunea inspiratorie
maximă da Presiunea medie în căile
respiratorii da Monitorizarea FiO2 da
Monitorizarea CO2 da Rata respiratorie da
Rata I:E da Alarme pacient FiO2
mare/mic da Presiune inspir mare/mică da
Paw mare da Presiune/ocluzie continuă
ridicată da Circuit respirator deconectat da
Alarme echipament Lipsă alimentare gaz
da Presiune inegală între gaze da Lipsă
alimentare electrică da Baterie descărcată
da Eroare de sistem Sensor decalibrat,
scurgere prin valve Interval de service
depășit da Autodiagnostic la fiecare
pornire da posibilitate de pornire rapidă la
necesitate da Interfața Interfața cu
dispozitivele exterioare da Porturi pentru
ieșirea datelor da Port pentru alarmă la
distanță da Ieșire analogică da Raportarea
alarmelor și starea pacientului afișare pe
display da Transmiterea rapoartelor la
imprimată da Display LCD sau LED da
Touchscreen da Alimentare Pneumatică
Gazele comprimate aer, O2 Presiunea în
rețea 4-7 atm Electrică Rețea electrică 220
V, 50 Hz da Baterie internă pentru alarmă
în caz de intrerupere a alimentarii da
Accesorii Laringoscop Kleinsasser
Marimea A ≥ 1 set Marimea B ≥ 1 set
Marimea C ≥ 1 set Marimea KC ≥ 1 set
Traheoscop, Friedrich Marimea A ≥ 1 set
Laringoscop poligonal "Marimea B
Lungimea 180 mm Deschidere proximala
W × H: 29.5 × 17 mm Deschiderea distala
W × H: 16.5 × 15.5 mm" 1 set Braț suport
pentru circuite da Coș pentru păstrarea
cateterelor da Filtre anti-bacteriene pentru
dispozitiv ≥ 75 buc Filtre pentru linia de
monitorizare ≥ 200 buc Senzor O2 ≥ 3 buc
Umidificator compatibil cu ventilatorul,
cu accesorii necesare pentru funcționare
da camere de umidificare, reutilizabile ≥ 2
buc Conector de încălzire pentru laringo-
scop cu intrare integrată ≥ 2 buc Conector
de încălzire pentru bronchoscop ≥ 2 buc
Circuit de pacient cu fir de încălzire,
reutilizabil ≥ 2 buc Sistem complet de
tuburi pentru respirație, L ≥ 150 cm 1 set
Adaptor pentru catetere 1 lumen 1 buc
multi-lumen 1 buc Catetere ne-rezistente
la laser pediatrice 1 lumen ≥ 100 buc adult
1 lumen ≥ 200 buc adult 3 lumen ≥ 25 buc
adult 4 lumen ≥ 50 buc Catetere rezistente
la laser adult 1 lumen ≥ 50 buc adult 2
lumen ≥ 50 buc Cateter Ravussin adult 1
lumen ≥ 25 buc pediatrice 1 lumen ≥ 25
buc neonatal 1 lumen ≥ 25 buc Sistem
complet de tuburi pentru respirație, L ≥
200 cm 1 set Adaptor pentru flux ≥ 1 buc
Suport pentru perfuzie ≥ 1 buc Braț suport
universal pentru endoscop, cu adaptoare
laringoscop, bronhoscop ≥ 1 set Suport de
fixare pentru adaptoarele cateterelor la 2
la 4 lumen ≥ 1 set Set de curațare pentru
circuite, linii de monitorizare ≥ 1 set
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
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certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

223 Video - EEG mobil - COD 1092
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223.1 33100000-1 Video - EEG mobil - COD 1092 Bucată 1.00 COD 1092 Video-EEG mobil Utilizarea:
efectuarea video-electroencefalografiei de
rutină şi prelungită pentru pacienţii
imobilizaţi în secţiile IMSP IMU.
Specificare: • echipament video-EEG
instalat şi fixat pe un cărucior mobil
("trolley"); • echipamentul video-EEG
preinstalat pe baza unui computer "all-in-
one"; • echipament pentru fotostimulare
integrat cu sistemul video-EEG şi fixat de
cărucior ("trolley"); • amplificator cu
minimum 40 canale, fixat de cărucior; •
software pentru achiziţionarea video-EEG,
inclusiv cu o bază de date; • înregistrare
simultană EEG şi video; • posibilitatea de
efectuare a înregistrărilor de lungă durată,
minimum 12 ore (HDD minimum 500
Gb); • rată de eşantionare minimum 1024
Hz; • transformator de izolare clasă spital;
• componentele echipamentului de la
acelaşi producător (cu excepţia
căciuliţelor); • set de căciulite cu electrozi
integraţi pentru înregistrarea video-EEG,
mărimi 46-50, 50-54, 54-58, 58-62 cm; •
manual pentru utilizare; • instalare si
training incipient; • un an garanţie si
suport ulterior; • set de consumabile
pentru utilizare la minimum 200 pacienţi.
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

224 Cromatograf de gaze capilare - Cod -
1093

224.1 33100000-1 Cromatograf de gaze capilare - Cod - 1093 Bucată 1.00 Cromatograf de gaze capilare Cod 1093
Descriere Dispozitiv destinat pentru
determinarea alcoolemiei prin metoda
gaz-cromatografică. Parametrul
Specificația Cuptorul de coloană Interval
de temperatură 0 - 400 °C Precizia
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temperaturii (K) ± 1% (calibrat la 0,01 °C)
Volum ≤ 16 L Gama de creștere a
temperaturii lineare "≈30°C/min pîna la
150°C ≈20°C/min pîna la 250°C
≈10°C/minpîna la 380°C ≈7°C/min pîna la
400°C" Protecție supraîncălzire da
Domeniul de racire (la 50°C ) (de la 300
°C la 50 °C) ≈6 min Unitatea de injectie
Interval de temperatură pînă la 400 ° C
Setări pas de încălzire ≤ 1 °C unități
instalate simultan maxim 3 unități Dual
packed da Controler de debit al gazului de
transport Gama de setare a debitului 0 ~
100 ml / min Pasi programabili minim 7
Gama debitului programabil ‒400 pînă la
400mL/min Funcția de corecție ce
menține debitul coloanei în timpul
încălzirii da Detectoare Interval de
temperatură 400 °C max. (FID, TCD)
Pasul de setare a temperaturii ≤ 1°C
unități instalate simultan minim 2 unități
Tipuri detectoare FID, TCD Detector de
ionizare cu flacără (FID) Sistem
diferential de debit da Interval de
temperatură pînă la 400 °C Cantitatea
minimă detectată "≤ 3pgC/s (picogram of
Carbon / secund)" Intervalul dinamic
minim 10^7 Detector de conductivitate
termică (TCD) Sistem diferential de debit
da Interval de temperatură pînă la 400 °C
Intervalul dinamic minim 10^5
Sensibilitate ≈ 40,000 mV · mL / mg
Afișor (display) incorporat pentru afișarea
rezultatelor da, minim (240 x 320) Modul
pentru preluarea automată a probelor
Număr de probe ≤ 90 probe compatibile
10 ml, 20 ml Mixare probe da Alimentare
220V, 50 Hz Calculator Monitor da
tastatura da mouse da soft specializat
rom/rus da Ghid de utilizare da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
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tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

225 Saltea anti-escare - Cod - 1094
225.1 33100000-1 Saltea anti-escare - Cod - 1094 Bucată 10.00 Saltea anti-escare Cod 1094 Descriere

Salteaua antiescare previne aparitia
escarelor, daca pacientul are deja escare
salteaua antiescare va ajuta la vindecarea
acestuia impreuna cu tratamentul
medicamentos si dieta de viata prescrisa
de medic Parametrul Specificația Saltea
"dimensiuni aproximativ 200x90x7 cm,
dimensiuni dupa umflare" da "material
PVC (EN71) cu grosimea de > 0,30 mm,
rezistent la efort" "parti negonflabile la
capete pentru fixare sub salteaua patului"
da "> 130 de celule pneumatice tip fagure,
in doua grupe A si B"  0.1 ml/hr from 0.1
- 10 m/hr, 1 ml/hr from 10 - 600 ml/h
greutate saltea <2 kg Caracteristici
compresor salte antiescare "compresorul
pompei etansat în carcasa de aluminiu" da
nivel de zgomot redus <20 dB debitul de
aer 7-8 litri/minut presiunea reglabila la
ieșirea pompei da ciclul umflat/dezumflat
<12 minute Greutate < 2 kg Alimentarea
electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz da
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

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
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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)

DA

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

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

DA

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

DA

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

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

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

- original–confirmat prin semnătura şi ștampila Ofertantului. DA

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

DA

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

DA

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

DA

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

DA

3.27 Declarație de la Ofertant cu privire la prezentarea manualului de utilizare a
dispozitivului medical in limba de stat si manualului de
service, inclusiv parole de acces la meniul de service, la
livrare - original – confirmat prin semnătura şi ştampila
Ofertantului

DA

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

conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei
sau
Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform
următoarelor date bancare: 
Beneficiarul plăţii: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE 
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat 
Codul fiscal: 1016601000212 
IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA 
cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. 19/00039 din 06.08.2019"

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:

până la 60 zile de la inregistrarea contractului de CAPCS și instalarea/darea în
exploatare în termen de 14 zile din momentul livrării

4.7 Metoda şi condiţiile de plată vor fi: în termen de 30 zile de la recepţionarea facturii fiscale și actului de predare – primire
de catre CAPCS sau conform clauzelor specifice solicitate de catre IMSP si stipulate in
FDA

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

5. Depunerea şi deschiderea ofertelor
5.1 Plicurile vor conţine următoarea

informaţie suplimentară:
Licitaţie publică nr. 19/00039 
Pentru achiziţionarea de: achizitionarea dispozitivelor medicale (lista suplimentara)
conform necesitatilor IMSP 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: 06.08.2019 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: 06.08.2019 10:00
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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: 06.08.2019 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:

06.08.2019

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

7. Adjudecarea contractului
7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru

adjudecarea contractului va fi:
Cel mai mic preţ

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. 19/00039 din 06.08.2019"

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

20 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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