




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

nr. 20/00189 11.09.2020din

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

Achiziționarea centralizată de reactivi și consumabile de laborator conform necesităților
IMSP, pentru anul 2021.Obiectul achiziției:
33100000-1Cod CPV:

03.07.2020Data publicării anunțului de intenție: 40și numărul BAP

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  59  din  11.09.2020.

În scopul achiziţionării "Achiziționarea centralizată de reactivi și consumabile de laborator conform necesităților IMSP, pentru
anul 2021."

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2021
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 Bastonase de sticla
7705.00Bucată1.1 Bastonase de sticla 1.material: sticlă *Pentru

dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenațională).

33100000-1

2 Capilare Sali  0,02 ml
1864.00Bucată2.1 Capilare Sali  0,02 ml 1.material: sticlă *Pentru

dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1864.00Bucată2.1 Capilare Sali  0,02 ml Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenațională).

33100000-1

3 Capilare Sali  0,04 ml
232.00Bucată3.1 Capilare Sali  0,04 ml 1.material: sticlă *Pentru

dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

232.00Bucată3.1 Capilare Sali  0,04 ml certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenațională).

33100000-1

4 Container (colector) mase fecale
241440.00Bucată4.1 Container (colector) mase fecale 1.volum: 30ml 2.cu lopățică 3.cu

etichetă pentru marcare 4.capac
filetat *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se
prezinte -extras din  in Registrul de
stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a
participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă.* Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

5 Container pentru urina (steril)
122871.00Bucată5.1 Container pentru urina (steril) 1.volum: 150-200 ml 2.cu etichetă

pentru marcare 4.steril 5.capac
filetat  *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se
prezinte -extras din  in Registrul de
stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a
participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

122871.00Bucată5.1 Container pentru urina (steril) indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă.* Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

6 Container pentru urina (nesteril)
1058810.00Bucată6.1 Container pentru urina (nesteril) 1.volum: 150-200 ml 2.cu etichetă

pentru marcare 4.capac filetat
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă.* Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

7 Container pentru spută (tub Falcon)
30830.00Bucată7.1 Container pentru spută (tub Falcon) *Pentru dispozitivele medicale

Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

30830.00Bucată7.1 Container pentru spută (tub Falcon) hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă.* Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

8 Cuve cu bilă pentru hemostază
165025.00Bucată8.1 Cuve cu bilă pentru hemostază 1 Bucată= 1 cuvă*Pentru

dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenaționa

33100000-1

9 Creioane pe sticla
3285.00Bucată9.1 Creioane pe sticla 1. culoare: roșu, albastru  *Pentru

dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3285.00Bucată9.1 Creioane pe sticla conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenațională).

33100000-1

10 Eprubeta vacuum cu accelerator cheag+gel
separator, volum singe 4-5 ml,  cu eticheta

407900.00Bucată10.1 Eprubeta vacuum cu accelerator cheag+gel
separator, volum singe 4-5 ml,  cu eticheta

1. eprubetă cu accelerator
cheag+gel separator 2.volum: 4-5
ml  3.cu etichetă;  *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenațională).

33100000-1

11 Eprubeta vacuum cu gel separator, volum
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

singe 8-10 ml,  cu eticheta
356900.00Bucată11.1 Eprubeta vacuum cu gel separator, volum

singe 8-10 ml,  cu eticheta
1. eprubetă cu accelerator
cheag+gel separator 2.volum: 8-10
ml  3.cu etichetă;  *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenațională).

33100000-1

12 Eprubeta cu granule, volum singe 4-5 ml, cu
capac, cu eticheta

148500.00Bucată12.1 Eprubeta cu granule, volum singe 4-5 ml, cu
capac, cu eticheta

1. eprubetă cu granule 2.volum: 4-5
ml  3.cu etichetă;  *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

148500.00Bucată12.1 Eprubeta cu granule, volum singe 4-5 ml, cu
capac, cu eticheta

putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenațională).

33100000-1

13 Eprubeta cu granule, volum singe 8-10 ml,
cu capac, cu eticheta

279980.00Bucată13.1 Eprubeta cu granule, volum singe 8-10 ml, cu
capac, cu eticheta

1. eprubetă cu granule 2.volum: 8-
10 ml  3. cu etichetă;  *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenațională)..

33100000-1

14 Eprubete de plastic conice, fara capac,
10x74 mm, 5 ml

266000.00Bucată14.1 Eprubete de plastic conice, fara capac, 10x74
mm, 5 ml

1.eprubetă din plastic conice 2. fără
capac 3. mărime 10 x 74 mm
4.volum 5 ml *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se
prezinte -extras din  in Registrul de
stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

266000.00Bucată14.1 Eprubete de plastic conice, fara capac, 10x74
mm, 5 ml

participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenațională).

33100000-1

15 Eprubete de plastic cu gel pentru separare
serului - 5ml cu eticheta

492500.00Bucată15.1 Eprubete de plastic cu gel pentru separare
serului - 5ml cu eticheta

1.epubetă din plastic cu gel pentru
prepararea serului 2.volum: 5 ml 3.
cu etichetă *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se
prezinte -extras din  in Registrul de
stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a
participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*

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

492500.00Bucată15.1 Eprubete de plastic cu gel pentru separare
serului - 5ml cu eticheta

Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenațională).

33100000-1

16 Eprubete Eppendorf 1,5 ml
390800.00Bucată16.1 Eprubete Eppendorf 1,5 ml 1.eprubetă Eppendorf 2.volum: 1,5

ml  3.cu clapeta capacului elastică
și urchiușă mare 4.cu etichetă
5.rezistente la t ≥ - 20°C; *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenațională).

33100000-1

17 lame
1000.00Bucată17.1 lame 1.eprubetă Eppendorf 2.volum: 1,5

ml  3.cu clapeta capacului elastică
și urchiușă mare 4.cu etichetă
5.rezistente la t ≥ - 20°C; *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile

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

1000.00Bucată17.1 lame sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenațională).

33100000-1

18 Eprubete Eppendorf 2 ml
58300.00Bucată18.1 Eprubete Eppendorf 2 ml 1.eprubetă Eppendorf 2.volum: 2

ml  3.cu clapeta capacului elastică
și urechiușă mare 4.cu etichetă
5.rezistente la t ≥ - 20°C; *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenațională).

33100000-1

19 Eprubete K3 EDTA, volum singe 2-3 ml, cu
capac, cu eticheta

1130670.00Bucată19.1 Eprubete K3 EDTA, volum singe 2-3 ml, cu
capac, cu eticheta

1. eprubetă K3 EDTA 2. volum
sînge 2-3 ml 3. cu capac 4. cu
etichetă **Pentru dispozitivele

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

1130670.00Bucată19.1 Eprubete K3 EDTA, volum singe 2-3 ml, cu
capac, cu eticheta

medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se
prezinte -extras din  in Registrul de
stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a
participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenațională).

33100000-1

20 Eprubete K3 EDTA, volum singe 4-5 ml, cu
capac, cu eticheta

101950.00Bucată20.1 Eprubete K3 EDTA, volum singe 4-5 ml, cu
capac, cu eticheta

1. eprubetă K3 EDTA 2. volum
sînge 4-5 ml 3. cu capac 4. cu
etichetă *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se
prezinte -extras din  in Registrul de
stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a
participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă

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

101950.00Bucată20.1 Eprubete K3 EDTA, volum singe 4-5 ml, cu
capac, cu eticheta

participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenațională).

33100000-1

21 Eprubete sticla P 14
23330.00Bucată21.1 Eprubete sticla P 14 1. eprubetă din sticlă P 14 *Pentru

dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenațională).

33100000-1

22 Eprubete sticla P 16
12600.00Bucată22.1 Eprubete sticla P 16 1. eprubetă din sticlă P 16 *Pentru

dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul

33100000-1
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12600.00Bucată22.1 Eprubete sticla P 16 produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenațională).

33100000-1

23 Eprubete sticla p/u centrifugare gradate 10
ml

46790.00Bucată23.1 Eprubete sticla p/u centrifugare gradate 10 ml 1. eprubetă din sticla p/u
centrifugare 2. gradat **Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenațională).

33100000-1

24 Eprubete sticla p/u centrifugare negradate,
10 - 12 ml

46440.00Bucată24.1 Eprubete sticla p/u centrifugare negradate, 10 -
12 ml

1. eprubetă din sticla p/u
centrifugare 2. negradat *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate

33100000-1
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46440.00Bucată24.1 Eprubete sticla p/u centrifugare negradate, 10 -
12 ml

în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenațională).

33100000-1

25 Eprubetă cu dop
491500.00Bucată25.1 Eprubetă cu dop 1. material: poliester pentru urină

cu fundul conic, volumul 12 ml,
gradată la 1-2-4-6-8-10-12 ml
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu

33100000-1



pag. 16

CantitateaUnitatea de
măsura

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

491500.00Bucată25.1 Eprubetă cu dop ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile decirculare intenațională).

33100000-1

26 Eprubete pentru recoltarea sîngelui capilar
cu EDTA K3 (0.5ML)

318400.00Bucată26.1 Eprubete pentru recoltarea sîngelui capilar cu
EDTA K3 (0.5ML)

1. eprubetă *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se
prezinte -extras din  in Registrul de
stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a
participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenațională).

33100000-1

27 Eprubetă din sticlă borsilicată
314550.00Bucată27.1 Eprubetă din sticlă borsilicată 1. eprubetă cu dimensiunile:

75x12x0,6x0,5mm, 5ml.*Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul

33100000-1
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314550.00Bucată27.1 Eprubetă din sticlă borsilicată produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenațională).

33100000-1

28 Eprubete pentru determinarea
protrombinei cu citrat de natriu (3 ml)

471220.00Bucată28.1 Eprubete pentru determinarea protrombinei cu
citrat de natriu (3 ml)

1. eprubetă *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se
prezinte -extras din  in Registrul de
stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a
participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenațională).

33100000-1

29 Lamele 18x18
175710.00Bucată29.1 Lamele 18x18 *Pentru dispozitivele medicale

Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din

33100000-1
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175710.00Bucată29.1 Lamele 18x18 in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenațională).

33100000-1

30 Lame de plastic pentru leucoformule
73560.00Bucată30.1 Lame de plastic pentru leucoformule 1. material: plastic *Pentru

dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.

33100000-1
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73560.00Bucată30.1 Lame de plastic pentru leucoformule ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile decirculare intenațională).

33100000-1

31 Lancete 1,2 mm (scarificatoare) pentru
copii

236350.00Bucată31.1 Lancete 1,2 mm (scarificatoare) pentru copii Împachetate individual, sterile,
pentru copii (recoltare din
deget).*Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se
prezinte -extras din  in Registrul de
stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a
participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din

33100000-1

32 Lancete (scarificatoare) pentru maturi
677500.00Bucată32.1 Lancete (scarificatoare) pentru maturi Împachetate individual, sterile,

pentru maturi (recoltare din
deget).*Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se
prezinte -extras din  in Registrul de
stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a
participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a

33100000-1
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677500.00Bucată32.1 Lancete (scarificatoare) pentru maturi indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenațională)..

33100000-1

33 Lame sticla, lungimea - 7,5cm, grosimea - 2
mm, la(imea - 2,5cm

431950.00Bucată33.1 Lame sticla, lungimea - 7,5cm, grosimea - 2
mm, la(imea - 2,5cm

1. material: sticlă 2.dimensiuni:
lungimea - 7,5cm, grosimea -2 mm,
lățimea - 2,5cm *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenațională)..

33100000-1

34 Minicolet (mini-eprubeta cu ac) vacuum
pentru invcstigatii hematologice, sterile
Ambalaj 1 unitate

48650.00Bucată34.1 Minicolet (mini-eprubeta cu ac) vacuum
pentru invcstigatii hematologice, sterile
Ambalaj 1 unitate

1. steril 2.ambalaj
individual*Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se

33100000-1



pag. 21

CantitateaUnitatea de
măsura

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

48650.00Bucată34.1 Minicolet (mini-eprubeta cu ac) vacuum
pentru invcstigatii hematologice, sterile
Ambalaj 1 unitate

prezinte -extras din  in Registrul de
stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a
participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenațională).

33100000-1

35 Pipete jetabile (de unică folosință) de 1 ml
92220.00Bucată35.1 Pipete jetabile (de unică folosință) de 1 ml 1. volum: 1 ml **Pentru

dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*

33100000-1
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92220.00Bucată35.1 Pipete jetabile (de unică folosință) de 1 ml Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenațională).

33100000-1

36 Pipete Pancenco, cu gradare pronuntata
123950.00Bucată36.1 Pipete Pancenco, cu gradare pronuntata 1. tip: pancenco 1. gradat

(pronunțat) *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se
prezinte -extras din  in Registrul de
stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a
participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenațională).

33100000-1

37 Pipete Paster de plastic, sterili, ambalate
cîte 1

68294.00Bucată37.1 Pipete Paster de plastic, sterili, ambalate cîte 1 1. tip: paster 2. material: plastic 3.
sterile *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se
prezinte -extras din  in Registrul de
stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a
participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a

33100000-1
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68294.00Bucată37.1 Pipete Paster de plastic, sterili, ambalate cîte 1 participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenațională).

33100000-1

38 Pipetă sterilă
222510.00Bucată38.1 Pipetă sterilă În ambalaj individual 1 ml 1:1/100..

Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenațională).

33100000-1

39 Pipete Paster de plastic, sterili, ambalate
cîte 5

17910.00Bucată39.1 Pipete Paster de plastic, sterili, ambalate cîte 5 1. tip: paster 2. material: plastic 3.
sterile*Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se
prezinte -extras din  in Registrul de
stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a

33100000-1
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17910.00Bucată39.1 Pipete Paster de plastic, sterili, ambalate cîte 5 participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenațională).

33100000-1

40 Vacutainer, K3 EDTA (3,6 mg, 2ml)
249500.00Bucată40.1 Vacutainer, K3 EDTA (3,6 mg, 2ml) *Pentru dispozitivele medicale

Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenațională).

33100000-1
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41 Virfuri 0-200 mkl
2134420.00Bucată41.1 Virfuri 0-200 mkl 1.volum: 0 - 200 mkl 2.să

corespundă pipetelor tip Eppendorf,
Hamilton și Lenppipet  *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenațională).

33100000-1

42 Virfuri 0-5000 mkl
77660.00Bucată42.1 Virfuri 0-5000 mkl 1.volum: 0 - 5000 mkl 2.să

corespundă pipetelor tip Eppendorf,
Hamilton și Lenppipet  *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a

33100000-1
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77660.00Bucată42.1 Virfuri 0-5000 mkl putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenațională).

33100000-1

43 Virfuri 100-1000 mkl
1257200.00Bucată43.1 Virfuri 100-1000 mkl 1.volum: 100 - 1000 mkl 2.să

corespundă pipetelor tip Eppendorf,
Hamilton și Lenppipet  *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenațională).

33100000-1

44 Virfuri universale cu filtru in stative pentru
PCR,libere de DN-aze si RN-aze,sterile,
Pyrogen -free,100mkl

55000.00Bucată44.1 Virfuri universale cu filtru in stative pentru
PCR,libere de DN-aze si RN-aze,sterile,
Pyrogen -free,100mkl

1.volum: 100 mkl 2. steril 3.cu
filtru în stative 4.compatibil cu PCR
2.să corespundă pipetelor tip
Eppendorf, Hamilton și Lenppipet
5. libere de DN-aze si RN-aze,
Pyrogen -free  *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agentiei Medicamentului si

33100000-1
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55000.00Bucată44.1 Virfuri universale cu filtru in stative pentru
PCR,libere de DN-aze si RN-aze,sterile,
Pyrogen -free,100mkl

Dispozitivelor Medicale să se
prezinte -extras din  in Registrul de
stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a
participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenațională).

33100000-1

45 Virfuri universale cu filtru in stative ,pentru
PCR, libere de DN-aze si RN-aze,Pyrogen -
free ,sterile 20 mkl

2000.00Bucată45.1 Virfuri universale cu filtru in stative ,pentru
PCR, libere de DN-aze si RN-aze,Pyrogen -
free ,sterile 20 mkl

1.volum: 20 mkl 2. steril 3.cu filtru
în stative 4.compatibil cu PCR 2.să
corespundă pipetelor tip Eppendorf,
Hamilton și Lenppipet 5. libere de
DN-aze si RN-aze, Pyrogen -free
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă

33100000-1
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2000.00Bucată45.1 Virfuri universale cu filtru in stative ,pentru
PCR, libere de DN-aze si RN-aze,Pyrogen -
free ,sterile 20 mkl

participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenațională).

33100000-1

46 Virfuri plastic 0-10 mkl  diametru-5mm,
lungimea  32 mm

46600.00Bucată46.1 Virfuri plastic 0-10 mkl  diametru-5mm,
lungimea  32 mm

1.volum: 0 - 10 mkl 2.  material:
plastic 3.să corespundă pipetelor tip
Eppendorf, Hamilton și Lenppipet
4. lungimea  32 mm*Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenațională).

33100000-1

47 Virfuri plastic 5-100 mkl (galben)
907000.00Bucată47.1 Virfuri plastic 5-100 mkl (galben) 1.volum: 5 - 100 mkl 2. culoare:

galben 3. material: plastic 4.să
corespundă pipetelor tip Eppendorf,
Hamilton și Lenppipet  *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru

33100000-1
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907000.00Bucată47.1 Virfuri plastic 5-100 mkl (galben) dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenațională).

33100000-1

48 Virfuri universale cu filtru in stative, sterile
p/u PCR ,libere de DN-aze,RN-aze Pyrogen
free ,0,5-10mkl (lungimea 4 - 5 cm)

22880.00Bucată48.1 Virfuri universale cu filtru in stative, sterile
p/u PCR ,libere de DN-aze,RN-aze Pyrogen
free ,0,5-10mkl (lungimea 4 - 5 cm)

1. tip: universal cu stativ 2. steril
3.cu filtru 4.compatibil cu PCR 0.5
- 10 mkl 5.lungime: 4.5 cm   6.să
corespundă pipetelor tip Eppendorf,
Hamilton și Lenppipet *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta

33100000-1
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22880.00Bucată48.1 Virfuri universale cu filtru in stative, sterile
p/u PCR ,libere de DN-aze,RN-aze Pyrogen
free ,0,5-10mkl (lungimea 4 - 5 cm)

certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulate intemationala).

33100000-1

49 Virfuri universale cu filtru in stative, sterile
p/u PCR ,libere de DN-aze,RN-aze,Pyrogen-
free,  200 mkl

83000.00Bucată49.1 Virfuri universale cu filtru in stative, sterile
p/u PCR ,libere de DN-aze,RN-aze,Pyrogen-
free,  200 mkl

1. tip: universal cu stativ 2. steril
3.cu filtru 4.compatibil cu PCR 200
mkl 5.să corespundă pipetelor tip
Eppendorf, Hamilton și Lenppipet
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenațională).

33100000-1

50 Virfuri universale cu filtru in stative, sterile
p/u PCR,libere de DN-aze,RN-aze,Pyrogen-
free,  lOOOmkl

67500.00Bucată50.1 Virfuri universale cu filtru in stative, sterile
p/u PCR,libere de DN-aze,RN-aze,Pyrogen-
free,  lOOOmkl

1. tip: universal cu stativ 2. steril
3.cu filtru 4.compatibil cu PCR
1000 mkl 5.să corespundă pipetelor
tip Eppendorf, Hamilton și
Lenppipet *Pentruntru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se
prezinte -extras din  in Registrul de
stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a
participantului *Pentru
dispozitivele medicale

33100000-1
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67500.00Bucată50.1 Virfuri universale cu filtru in stative, sterile
p/u PCR,libere de DN-aze,RN-aze,Pyrogen-
free,  lOOOmkl

va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă  *În cazul în care
produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta
certificat de conformitate CE
corespunzător cu tipul produsului.*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din
limbile de circulare intenațională).

33100000-1

51 ASAT (GOT)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator automat

65225.00Mililitru51.1 ASAT (GOT)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă.
Determinare Cinetică.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 2 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 2,0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 1,5
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1.7    mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind

33100000-1
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65225.00Mililitru51.1 ASAT (GOT)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator automat

modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

52 ASAT (GOT)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

137700.00Mililitru52.1 ASAT (GOT)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă.
Determinare Cinetică.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 2 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 2,0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 1,5
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1.7    mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele

33100000-1
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137700.00Mililitru52.1 ASAT (GOT)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

53 ASAT (GOT)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator automat

18500.00Mililitru53.1 ASAT (GOT)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă.
Determinare Cinetică.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 2 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 2,0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 1,5
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1.7    mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,

33100000-1
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18500.00Mililitru53.1 ASAT (GOT)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator automat

securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

54 ASAT (GOT)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

29725.00Mililitru54.1 ASAT (GOT)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă.
Determinare Cinetică.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 2 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 2,0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 1,5

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

29725.00Mililitru54.1 ASAT (GOT)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1.7    mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

55 ALAT (GPT)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator automat

67825.00Mililitru55.1 ALAT (GPT)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă.
Determinare Cinetică.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

67825.00Mililitru55.1 ALAT (GPT)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator automat

Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 4 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 1.5
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 1.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1.7    mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

56 ALAT (GPT)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

132570.00Mililitru56.1 ALAT (GPT)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă.
Determinare Cinetică.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 4 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 1.5
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 1.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1.7    mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru

33100000-1



pag. 38

CantitateaUnitatea de
măsura

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

132570.00Mililitru56.1 ALAT (GPT)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

57 ALAT (GPT)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator automat

38500.00Mililitru57.1 ALAT (GPT)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă.
Determinare Cinetică.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 4 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 1.5
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 1.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1.7    mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

38500.00Mililitru57.1 ALAT (GPT)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator automat

sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

58 ALAT (GPT)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

37725.00Mililitru58.1 ALAT (GPT)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă.
Determinare Cinetică.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 4 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 1.5
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 1.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1.7    mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

37725.00Mililitru58.1 ALAT (GPT)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

59 Albumina (Albumin)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator automat

7875.00Mililitru59.1 Albumina (Albumin)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrică cu BCG
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Monoreagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 2.0 g/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 0,15
Coeficientul de variaţie extraserial:
<0,15
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l,
Magneziu pînă la 8 mmol/l
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate

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

7875.00Mililitru59.1 Albumina (Albumin)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator automat

în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

60 Albumina (Albumin)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

22395.00Mililitru60.1 Albumina (Albumin)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică cu BCG
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Monoreagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 2.0 g/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 0,15
Coeficientul de variaţie extraserial:
<0,15
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l,
Magneziu pînă la 8 mmol/l
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele

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

22395.00Mililitru60.1 Albumina (Albumin)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

61 Albumina (Albumin)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator automat

9500.00Mililitru61.1 Albumina (Albumin)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrică cu BCG
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Monoreagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 2.0 g/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 0,15
Coeficientul de variaţie extraserial:
<0,15
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l,
Magneziu pînă la 8 mmol/l
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile

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

9500.00Mililitru61.1 Albumina (Albumin)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator automat

vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

62 Albumina (Albumin)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

1000.00Mililitru62.1 Albumina (Albumin)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică cu BCG
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Monoreagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 2.0 g/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 0,15
Coeficientul de variaţie extraserial:

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

1000.00Mililitru62.1 Albumina (Albumin)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

<0,15
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l,
Magneziu pînă la 8 mmol/l
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

63 Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator automat

14675.00Mililitru63.1 Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă
Determinare Cinetică.

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

14675.00Mililitru63.1 Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator automat

Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 3,0 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 3.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 3.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
Hemoglobina pînă la 2 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe

33100000-1



pag. 46

CantitateaUnitatea de
măsura

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

14675.00Mililitru63.1 Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator automat

ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

64 Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

15275.00Mililitru64.1 Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă
Determinare Cinetică.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 3,0 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 3.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 3.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
Hemoglobina pînă la 2 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea

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

15275.00Mililitru64.1 Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

65 Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator automat

7000.00Mililitru65.1 Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă
Determinare Cinetică.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 3,0 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 3.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 3.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
Hemoglobina pînă la 2 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de

33100000-1
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7000.00Mililitru65.1 Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator automat

conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

66 Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

2000.00Mililitru66.1 Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă
Determinare Cinetică.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 3,0 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 3.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 3.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
Hemoglobina pînă la 2 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din

33100000-1
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2000.00Mililitru66.1 Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

67 alfa-Amilaza (alfa-Amylase)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator automat

43040.00Mililitru67.1 alfa-Amilaza (alfa-Amylase)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă.
Determinare Cinetică. CNP-G3
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 33,0 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 5.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 8.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l,
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind

33100000-1
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43040.00Mililitru67.1 alfa-Amilaza (alfa-Amylase)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator automat

modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

68 alfa-Amilaza (alfa-Amylase)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

94275.00Mililitru68.1 alfa-Amilaza (alfa-Amylase)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă.
Determinare Cinetică. CNP-G3
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 33,0 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 5.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 8.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l,
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.

33100000-1
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94275.00Mililitru68.1 alfa-Amilaza (alfa-Amylase)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

69 alfa-Amilaza (alfa-Amylase)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator automat

12675.00Mililitru69.1 alfa-Amilaza (alfa-Amylase)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă.
Determinare Cinetică. CNP-G3
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 33,0 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 5.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 8.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l,
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date

33100000-1
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12675.00Mililitru69.1 alfa-Amilaza (alfa-Amylase)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator automat

de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

70 alfa-Amilaza (alfa-Amylase)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

7100.00Mililitru70.1 alfa-Amilaza (alfa-Amylase)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă.
Determinare Cinetică. CNP-G3
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 33,0 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 5.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 8.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7

33100000-1
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7100.00Mililitru70.1 alfa-Amilaza (alfa-Amylase)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l,
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

71 alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic
amylase)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator automat

2900.00Mililitru71.1 alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativa, cu
imunoinhibiţia monoclonală a
amilazei salivare. Determinare
Cinetică.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent

33100000-1
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2900.00Mililitru71.1 alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator automat

Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 5,0 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 4.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 3.5
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Lipemie pînă la 21g/l,
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

72 alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic



pag. 55

CantitateaUnitatea de
măsura

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

amylase)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

14295.00Mililitru72.1 alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativa, cu
imunoinhibiţia monoclonală a
amilazei salivare. Determinare
Cinetică.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 5,0 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 4.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 3.5
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Lipemie pînă la 21g/l,
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform

33100000-1
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14295.00Mililitru72.1 alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

73 Bilirubina totală (Total Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator automat

58210.00Mililitru73.1 Bilirubina totală (Total Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrică DCA
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent.
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 1.3 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 5.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 5.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la
5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate

33100000-1
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58210.00Mililitru73.1 Bilirubina totală (Total Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator automat

documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

74 Bilirubina totală (Total Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

92725.00Mililitru74.1 Bilirubina totală (Total Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică DCA
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent.
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 1.3 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 5.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 5.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la
5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele

33100000-1
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92725.00Mililitru74.1 Bilirubina totală (Total Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

75 Bilirubina totală (Total Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator automat

13500.00Mililitru75.1 Bilirubina totală (Total Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrică DCA
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent.
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 1.3 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 5.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 5.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la
5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din

33100000-1
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13500.00Mililitru75.1 Bilirubina totală (Total Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator automat

in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

76 Bilirubina totală (Total Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

11500.00Mililitru76.1 Bilirubina totală (Total Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică DCA
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent.
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 1.3 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 5.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 5.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la
5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

11500.00Mililitru76.1 Bilirubina totală (Total Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

77 Bilirubina totală (Total Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator automat

26150.00Mililitru77.1 Bilirubina totală (Total Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrică Indraşec
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent.
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 1.3 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 5.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 5.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la
5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de

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

26150.00Mililitru77.1 Bilirubina totală (Total Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator automat

performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

78 Bilirubina totală (Total Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

42050.00Mililitru78.1 Bilirubina totală (Total Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică Indraşec
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent.
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 1.3 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 5.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 5.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la
5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)

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

42050.00Mililitru78.1 Bilirubina totală (Total Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

79 Bilirubina directă (Direct Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator automat

56885.00Mililitru79.1 Bilirubina directă (Direct Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrică DCA
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 1.8 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 0.03
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 0.01
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la
5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile

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

56885.00Mililitru79.1 Bilirubina directă (Direct Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator automat

vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

80 Bilirubina directă (Direct Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

80975.00Mililitru80.1 Bilirubina directă (Direct Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică DCA
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 1.8 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 0.03
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 0.01

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

80975.00Mililitru80.1 Bilirubina directă (Direct Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la
5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

81 Bilirubina directă (Direct Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator automat

13500.00Mililitru81.1 Bilirubina directă (Direct Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrică DCA
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată

33100000-1
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13500.00Mililitru81.1 Bilirubina directă (Direct Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator automat

Limita minimă de detectie pentru
set: < 1.8 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 0.03
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 0.01
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la
5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulate intemationala).

33100000-1

82 Bilirubina directă (Direct Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator semiautomat
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10500.00Mililitru82.1 Bilirubina directă (Direct Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică DCA
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 1.8 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 0.03
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 0.01
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la
5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si

33100000-1
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10500.00Mililitru82.1 Bilirubina directă (Direct Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulate intemationala).

33100000-1

83 Bilirubina directă (Direct Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator automat

25750.00Mililitru83.1 Bilirubina directă (Direct Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrică Indraşec
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 1.8 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 0.03
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 0.01
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la
5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform

33100000-1
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25750.00Mililitru83.1 Bilirubina directă (Direct Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator automat

catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulate intemationala).

33100000-1

84 Bilirubina directă (Direct Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

38300.00Mililitru84.1 Bilirubina directă (Direct Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică Indraşec
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 1.8 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 0.03
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 0.01
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la
5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate

33100000-1
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38300.00Mililitru84.1 Bilirubina directă (Direct Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulate intemationala).

33100000-1

85 Bilirubina directă (Direct Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

2000.00Mililitru85.1 Bilirubina directă (Direct Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică Indraşec
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 1.8 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 0.03
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 0.01
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la
5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele

33100000-1
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2000.00Mililitru85.1 Bilirubina directă (Direct Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

86 Calciu (Calcium)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator automat

18100.00Mililitru86.1 Calciu (Calcium)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrică cu Arsenazo III
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Monoreagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată , urina
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.01m mol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 0.3
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 0.3
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l,
Magneziu pînă la 8 mmol/l
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al

33100000-1
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18100.00Mililitru86.1 Calciu (Calcium)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator automat

Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

87 Calciu (Calcium)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator semiautomat

22455.00Mililitru87.1 Calciu (Calcium)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică cu Arsenazo III
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Monoreagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată , urina
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.01m mol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 0.3
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 0.3
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l,
Magneziu pînă la 8 mmol/l
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de

33100000-1
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22455.00Mililitru87.1 Calciu (Calcium)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator semiautomat

performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

88 Calciu (Calcium)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator automat

500.00Mililitru88.1 Calciu (Calcium)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrică cu crezolftaleină
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire, cu calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată , urina
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.01m mol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 0.3
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 0.3
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l,
Magneziu pînă la 8 mmol/l
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul

33100000-1
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500.00Mililitru88.1 Calciu (Calcium)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator automat

lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

89 Calciu (Calcium)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

2350.00Mililitru89.1 Calciu (Calcium)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică cu crezolftaleină
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire, cu calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată , urina
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.01m mol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 0.3
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 0.3
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l,

33100000-1
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2350.00Mililitru89.1 Calciu (Calcium)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

Magneziu pînă la 8 mmol/l
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

90 Cholesterol total (Cholesterol)
(Flacoane cu volu+B82mul 40-175
ml.)determinarea la analizator automat

83350.00Mililitru90.1 Cholesterol total (Cholesterol)
(Flacoane cu volu+B82mul 40-175
ml.)determinarea la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrică CHOD-PAP
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Monoreagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru

33100000-1



pag. 75

CantitateaUnitatea de
măsura

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

83350.00Mililitru90.1 Cholesterol total (Cholesterol)
(Flacoane cu volu+B82mul 40-175
ml.)determinarea la analizator automat

set: < 0,08 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 2.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 2.5
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35
mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

91 Cholesterol total (Cholesterol)
(Flacoane cu volu+B82mul 40-175
ml.)determinarea la analizator semiautomat
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

100175.00Mililitru91.1 Cholesterol total (Cholesterol)
(Flacoane cu volu+B82mul 40-175
ml.)determinarea la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică CHOD-PAP
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Monoreagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0,08 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 2.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 2.5
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35
mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu

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

100175.00Mililitru91.1 Cholesterol total (Cholesterol)
(Flacoane cu volu+B82mul 40-175
ml.)determinarea la analizator semiautomat

ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

92 Cholesterol total (Cholesterol)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator automat

14400.00Mililitru92.1 Cholesterol total (Cholesterol)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrică CHOD-PAP
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Monoreagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0,08 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 2.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 2.5
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35
mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a

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

14400.00Mililitru92.1 Cholesterol total (Cholesterol)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator automat

participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

93 Cholesterol total (Cholesterol)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator semiautomat

53100.00Mililitru93.1 Cholesterol total (Cholesterol)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică CHOD-PAP
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Monoreagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0,08 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 2.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 2.5
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35
mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele

33100000-1
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53100.00Mililitru93.1 Cholesterol total (Cholesterol)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator semiautomat

documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

94 Creatinina (Creatinine)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.))determinarea la analizator automat

60325.00Mililitru94.1 Creatinina (Creatinine)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.))determinarea la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrică Jaffe fără
deproteinizare. Determinare
cinetică cu calibrator.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată , urina
Limita minimă de detectie pentru
set: < 15 mcmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 0.05
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 0.05
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale

33100000-1
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60325.00Mililitru94.1 Creatinina (Creatinine)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.))determinarea la analizator automat

Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambaC86laj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

95 Creatinina (Creatinine)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.))determinarea la analizator

123255.00Mililitru95.1 Creatinina (Creatinine)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.))determinarea la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică Jaffe fără
deproteinizare. Determinare
cinetică cu calibrator.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată , urina
Limita minimă de detectie pentru
set: < 15 mcmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 0.05
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 0.05
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.

33100000-1
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123255.00Mililitru95.1 Creatinina (Creatinine)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.))determinarea la analizator semiautomat

Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

96 Creatinina (Creatinine)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator automat

20500.00Mililitru96.1 Creatinina (Creatinine)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrică Jaffe fără
deproteinizare. Determinare
cinetică cu calibrator.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată , urina
Limita minimă de detectie pentru
set: < 15 mcmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 0.05
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 0.05
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile

33100000-1
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20500.00Mililitru96.1 Creatinina (Creatinine)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator automat

vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

97 Creatinina (Creatinine)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator semiautomat

32250.00Mililitru97.1 Creatinina (Creatinine)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică Jaffe fără
deproteinizare. Determinare
cinetică cu calibrator.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată , urina
Limita minimă de detectie pentru
set: < 15 mcmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:

33100000-1
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32250.00Mililitru97.1 Creatinina (Creatinine)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator semiautomat

< 0.05
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 0.05
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

98 Gamma-GT (Gamma-GT)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator automat

12850.00Mililitru98.1 Gamma-GT (Gamma-GT)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)

Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă.

33100000-1
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12850.00Mililitru98.1 determinarea la analizator automat Determinare Cinetică.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 2 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 1,5
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 1,0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

12850.00Mililitru98.1 Gamma-GT (Gamma-GT)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator automat

etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

99 Gamma-GT (Gamma-GT)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator semiautomat

8025.00Mililitru99.1 Gamma-GT (Gamma-GT)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă.
Determinare Cinetică.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 2 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 1,5
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 1,0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea

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

8025.00Mililitru99.1 Gamma-GT (Gamma-GT)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator semiautomat

comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

100 Glucoza (Glucose)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator automat

67670.00Mililitru100.1 Glucoza (Glucose)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrică cu Hexokinaza
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA, fluorinizată sau
heparinizată , urina
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.1 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 7.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 3.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

67670.00Mililitru100.1 Glucoza (Glucose)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator automat

conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

101 Glucoza (Glucose)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator semiautomat

104125.00Mililitru101.1 Glucoza (Glucose)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică cu Hexokinaza
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA, fluorinizată sau
heparinizată , urina
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.1 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 7.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 3.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

104125.00Mililitru101.1 Glucoza (Glucose)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator semiautomat

Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

102 Glucoza (Glucose)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator automat

7500.00Mililitru102.1 Glucoza (Glucose)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrică cu Hexokinaza
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA, fluorinizată sau
heparinizată , urina
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.1 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 7.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 3.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:

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

7500.00Mililitru102.1 Glucoza (Glucose)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator automat

sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

103 Glucoza (Glucose)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator semiautomat

37300.00Mililitru103.1 Glucoza (Glucose)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică cu Hexokinaza
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA, fluorinizată sau
heparinizată , urina
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.1 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 7.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 3.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul

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

37300.00Mililitru103.1 Glucoza (Glucose)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator semiautomat

lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

104 Glucoza (Glucose)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator automat

67000.00Mililitru104.1 Glucoza (Glucose)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrică cu GOD-PAP
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA , fluorinizată sau
heparinizată , urina
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.1 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 7.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 3.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9

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

67000.00Mililitru104.1 Glucoza (Glucose)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator automat

mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l,
Lipemie pînă la 20 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

105 Glucoza (Glucose)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator semiautomat

59500.00Mililitru105.1 Glucoza (Glucose)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică cu GOD-PAP
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA , fluorinizată sau

33100000-1
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59500.00Mililitru105.1 Glucoza (Glucose)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator semiautomat

heparinizată , urina
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.1 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 7.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 3.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9
mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l,
Lipemie pînă la 20 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

106 Glucoza (Glucose)
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator automat

26000.00Mililitru106.1 Glucoza (Glucose)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrică cu GOD-PAP
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA , fluorinizată sau
heparinizată , urina
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.1 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 7.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 3.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9
mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l,
Lipemie pînă la 20 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru

33100000-1
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26000.00Mililitru106.1 Glucoza (Glucose)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator automat

identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

107 Glucoza (Glucose)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator semiautomat

89000.00Mililitru107.1 Glucoza (Glucose)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică cu GOD-PAP
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA , fluorinizată sau
heparinizată , urina
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.1 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 7.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 3.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9
mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l,
Lipemie pînă la 20 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul

33100000-1
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89000.00Mililitru107.1 Glucoza (Glucose)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator semiautomat

produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

108 Fier (Iron)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator automat

7300.00Mililitru108.1 Fier (Iron)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrică cu feren.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent.
Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.9 mcmol/ l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 3.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 4.0
Interferenţe: Bilirubina pînă la 1,0
mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru
pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la
0,06 mmol/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă

33100000-1
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7300.00Mililitru108.1 Fier (Iron)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator automat

a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

109 Fier (Iron)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator semiautomat

12370.00Mililitru109.1 Fier (Iron)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică cu feren.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent.
Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.9 mcmol/ l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 3.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 4.0
Interferenţe: Bilirubina pînă la 1,0
mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru
pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la
0,06 mmol/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate

33100000-1
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12370.00Mililitru109.1 Fier (Iron)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator semiautomat

în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

110 Fier (Iron)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator automat

500.00Mililitru110.1 Fier (Iron)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrică cu feren.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent.
Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.9 mcmol/ l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 3.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 4.0
Interferenţe: Bilirubina pînă la 1,0
mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru
pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la
0,06 mmol/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.

33100000-1
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500.00Mililitru110.1 Fier (Iron)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator automat

Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

111 Fier (Iron)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator semiautomat

1000.00Mililitru111.1 Fier (Iron)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică cu feren.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent.
Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.9 mcmol/ l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 3.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 4.0
Interferenţe: Bilirubina pînă la 1,0
mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru
pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la
0,06 mmol/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de

33100000-1
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1000.00Mililitru111.1 Fier (Iron)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator semiautomat

producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

112 LDH (LDH)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator automat

6300.00Mililitru112.1 LDH (LDH)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativa.
Determinare cinetica
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 5,0 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 10,0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 8,0

33100000-1
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6300.00Mililitru112.1 LDH (LDH)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator automat

Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă
la 21g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

113 LDH (LDH)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator semiautomat

13550.00Mililitru113.1 LDH (LDH)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativa.
Determinare cinetica
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu

33100000-1
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13550.00Mililitru113.1 LDH (LDH)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator semiautomat

calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 5,0 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 10,0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 8,0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă
la 21g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

13550.00Mililitru113.1 LDH (LDH)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator semiautomat

circulare intenațională).33100000-1

114 Lipaza (Lipase)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator automat

1250.00Mililitru114.1 Lipaza (Lipase)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator automat

Metoda de determinare:
Colorimetric fermentativa
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent.
Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 2,0 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 1,5
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 1,0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,0
mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă
la 11g/l. Hemoglobina pînă la 5,5
g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1250.00Mililitru114.1 Lipaza (Lipase)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator automat

comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

115 Lipaza (Lipase)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator semiautomat

1375.00Mililitru115.1 Lipaza (Lipase)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Colorimetric fermentativa
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent.
Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 2,0 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 1,5
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 1,0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,0
mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă
la 11g/l. Hemoglobina pînă la 5,5
g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1375.00Mililitru115.1 Lipaza (Lipase)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator semiautomat

conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

116 Magneziu (Magnesium)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator automat

6400.00Mililitru116.1 Magneziu (Magnesium)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrica
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Monoreagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată ,urina, LCR.
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.02m mol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 0.03
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 0.06
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă
la 21g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba
rusă.*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din

33100000-1



pag. 105

CantitateaUnitatea de
măsura

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

6400.00Mililitru116.1 Magneziu (Magnesium)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator automat

in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

117 Magneziu (Magnesium)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator semiautomat

9680.00Mililitru117.1 Magneziu (Magnesium)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrica
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Monoreagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată ,urina, LCR.
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.02m mol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 0.03
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 0.06
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă
la 21g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

9680.00Mililitru117.1 Magneziu (Magnesium)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator semiautomat

hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba
rusă.*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

118 Proteina Totală (Total Protein)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator automat

19225.00Mililitru118.1 Proteina Totală (Total Protein)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrică cu biuret.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 5,0 g/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 0.1
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 0.15
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5
g/l, Lipemie - trigliceride pînă la
11g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

19225.00Mililitru118.1 Proteina Totală (Total Protein)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator automat

trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba
rusă.*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

119 Proteina Totală (Total Protein)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator semiautomat

52195.00Mililitru119.1 Proteina Totală (Total Protein)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică cu biuret.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 5,0 g/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 0.1
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 0.15
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5
g/l, Lipemie - trigliceride pînă la
11g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe

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

52195.00Mililitru119.1 Proteina Totală (Total Protein)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator semiautomat

ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba
rusă.*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

120 Proteina Totală (Total Protein)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator automat

10000.00Mililitru120.1 Proteina Totală (Total Protein)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrică cu biuret.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 5,0 g/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
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10000.00Mililitru120.1 Proteina Totală (Total Protein)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator automat

< 0.1
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 0.15
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5
g/l, Lipemie - trigliceride pînă la
11g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba
rusă.*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

121 Proteina Totală (Total Protein)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator semiautomat

7700.00Mililitru121.1 Proteina Totală (Total Protein) Metoda de determinare:33100000-1
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7700.00Mililitru121.1 (Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator semiautomat

Fotometrică cu biuret.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 5,0 g/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 0.1
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 0.15
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5
g/l, Lipemie - trigliceride pînă la
11g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba
rusă.*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu

33100000-1
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7700.00Mililitru121.1 Proteina Totală (Total Protein)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator semiautomat

ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

122 Trigliceride (Triglicerides)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator automat

40675.00Mililitru122.1 Trigliceride (Triglicerides)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrică GPO
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Monoreagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0,01 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 3.5
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 3.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6
g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba
rusă.*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a

33100000-1
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40675.00Mililitru122.1 Trigliceride (Triglicerides)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator automat

participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

123 Trigliceride (Triglicerides)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator semiautomat

61250.00Mililitru123.1 Trigliceride (Triglicerides)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică GPO
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Monoreagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0,01 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 3.5
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 3.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6
g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba
rusă.*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele

33100000-1
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61250.00Mililitru123.1 Trigliceride (Triglicerides)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator semiautomat

documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

124 Trigliceride (Triglicerides)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator automat

6500.00Mililitru124.1 Trigliceride (Triglicerides)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrică GPO
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Monoreagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0,01 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 3.5
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 3.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6
g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba
rusă.*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei

33100000-1
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6500.00Mililitru124.1 Trigliceride (Triglicerides)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator automat

Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

125 Trigliceride (Triglicerides)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator semiautomat

5700.00Mililitru125.1 Trigliceride (Triglicerides)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică GPO
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Monoreagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0,01 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 3.5
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 3.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6
g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,

33100000-1



pag. 115

CantitateaUnitatea de
măsura

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

5700.00Mililitru125.1 Trigliceride (Triglicerides)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator semiautomat

specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba
rusă.*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

126 Uree (Urea)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator automat

34925.00Mililitru126.1 Uree (Urea)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma fara hepariniat de amoniu,
urina proaspata
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.3 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 2.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 3.5
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5
g/l, Lipemie - trigliceride pînă la
21g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul

33100000-1
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34925.00Mililitru126.1 Uree (Urea)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator automat

lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba
rusă.*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

127 Uree (Urea)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator semiautomat

71280.00Mililitru127.1 Uree (Urea)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma fara hepariniat de amoniu,
urina proaspata
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.3 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 2.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 3.5
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7

33100000-1
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71280.00Mililitru127.1 Uree (Urea)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator semiautomat

mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5
g/l, Lipemie - trigliceride pînă la
21g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba
rusă.*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

128 Uree (Urea)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator automat

32360.00Mililitru128.1 Uree (Urea)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator automat

Metoda de determinare: Cinetică
ureaze UV.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,

33100000-1
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32360.00Mililitru128.1 Uree (Urea)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator automat

plasma fara hepariniat de amoniu,
urina proaspata
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.3 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 2.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 3.5
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5
g/l, Lipemie - trigliceride pînă la
21g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba
rusă.*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

32360.00Mililitru128.1 Uree (Urea)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator automat

circulare intenațională).33100000-1

129 Uree (Urea)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator semiautomat

83800.00Mililitru129.1 Uree (Urea)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator semiautomat

Metoda de determinare: Cinetică
ureaze UV.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma fara hepariniat de amoniu,
urina proaspata
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.3 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 2.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 3.5
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5
g/l, Lipemie - trigliceride pînă la
21g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba
rusă.*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

83800.00Mililitru129.1 Uree (Urea)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator semiautomat

participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

130 Uree (Urea)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator automat

25900.00Mililitru130.1 Uree (Urea)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator automat

Metoda de determinare: Cinetică
ureaze UV.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma fara hepariniat de amoniu,
urina proaspata
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.3 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 2.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 3.5
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5
g/l, Lipemie - trigliceride pînă la
21g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba
rusă.*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale

33100000-1



pag. 121

CantitateaUnitatea de
măsura

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

25900.00Mililitru130.1 Uree (Urea)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator automat

neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă RC:R[1]C* Mostre
- Se vor prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

131 Uree (Urea)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator semiautomat

21000.00Mililitru131.1 Uree (Urea)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator semiautomat

Metoda de determinare: Cinetică
ureaze UV.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma fara hepariniat de amoniu,
urina proaspata
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.3 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 2.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 3.5
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5
g/l, Lipemie - trigliceride pînă la
21g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

21000.00Mililitru131.1 Uree (Urea)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator semiautomat

în limba de stat sau limba
rusă.*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă RC:R[1]C* Mostre
- Se vor prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

132 Acidul Uric (Uric Acid)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator automat

40855.00Mililitru132.1 Acidul Uric (Uric Acid)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată ,
urina
Limita minimă de detectie pentru
set: < 4.2 mcmol/ l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 0.1
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 0.15
Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,18
mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1
g/l, Lipemie - trigliceride pînă la
21g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

40855.00Mililitru132.1 Acidul Uric (Uric Acid)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator automat

componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba
rusă.*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

133 Acidul Uric (Uric Acid)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator semiautomat

54250.00Mililitru133.1 Acidul Uric (Uric Acid)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată ,
urina
Limita minimă de detectie pentru
set: < 4.2 mcmol/ l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 0.1
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 0.15
Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,18
mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1
g/l, Lipemie - trigliceride pînă la
21g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile

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

54250.00Mililitru133.1 Acidul Uric (Uric Acid)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator semiautomat

vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba
rusă.*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

134 Hemoglobina glicozilata (HbA1c)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator automat

14600.00Mililitru134.1 Hemoglobina glicozilata (HbA1c)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator automat

Metoda de determinare:
Imunoturbidim etrică
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator, minimum 3 niveluri.
Material pentru investigatii: Sînge
integru cu EDTA
Limita minimă de detectie pentru
set: < 1,5%
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 0,3
Coeficientul de variaţie extraserial:

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

14600.00Mililitru134.1 Hemoglobina glicozilata (HbA1c)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator automat

<0,2
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
3.5    mmol/l, Bilirubina pînă la 4,4
mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă
la 21g/l, Hemoglobina pînă la 5.5
g/l, Factorul reumatoid pînă la 500
Ul/ml
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba
rusă.*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

135 Hemoglobina glicozilata (HbA1c)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

5450.00Mililitru135.1 Hemoglobina glicozilata (HbA1c)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)

Metoda de determinare:
Imunoturbidim etrică

33100000-1
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5450.00Mililitru135.1 determinarea la analizator semiautomat Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator, minimum 3 niveluri.
Material pentru investigatii: Sînge
integru cu EDTA
Limita minimă de detectie pentru
set: < 1,5%
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 0,3
Coeficientul de variaţie extraserial:
<0,2
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
3.5    mmol/l, Bilirubina pînă la 4,4
mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă
la 21g/l, Hemoglobina pînă la 5.5
g/l, Factorul reumatoid pînă la 500
Ul/ml
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba
rusă.*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu

33100000-1
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5450.00Mililitru135.1 Hemoglobina glicozilata (HbA1c)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

136 Hemoglobina glicozilata (HbA1c)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator semiautomat

1000.00Mililitru136.1 Hemoglobina glicozilata (HbA1c)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Imunoturbidim etrică
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator, minimum 3 niveluri.
Material pentru investigatii: Sînge
integru cu EDTA
Limita minimă de detectie pentru
set: < 1,5%
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 0,3
Coeficientul de variaţie extraserial:
<0,2
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
3.5    mmol/l, Bilirubina pînă la 4,4
mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă
la 21g/l, Hemoglobina pînă la 5.5
g/l, Factorul reumatoid pînă la 500
Ul/ml
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba
rusă.*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate

33100000-1
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1000.00Mililitru136.1 Hemoglobina glicozilata (HbA1c)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator semiautomat

documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

137 LDL Colesterol (LDL Cholesterol)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator automat

24900.00Mililitru137.1 LDL Colesterol (LDL Cholesterol)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă cu
protecţia selectivă a colesterolului
LDL. Fără sedimentare.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.03 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 1.5
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 1.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
3,0 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9
mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5
g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11
g/l
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba
rusă.*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă

33100000-1
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24900.00Mililitru137.1 LDL Colesterol (LDL Cholesterol)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator automat

a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

138 LDL Colesterol (LDL Cholesterol)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator semiautomat

10180.00Mililitru138.1 LDL Colesterol (LDL Cholesterol)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă cu
protecţia selectivă a colesterolului
LDL. Fără sedimentare.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.03 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 1.5
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 1.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
3,0 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9
mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5
g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11
g/l
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,

33100000-1
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10180.00Mililitru138.1 LDL Colesterol (LDL Cholesterol)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator semiautomat

hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba
rusă.*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

139 HDL Colesterol (HDL Cholesterol)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator automat

17900.00Mililitru139.1 HDL Colesterol (HDL Cholesterol)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă cu
imunoinhibiţia a colesterolului LDL
şi VLDL. Fara sedimentare.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator.
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.03 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 1.5
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 2.0
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.

33100000-1
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17900.00Mililitru139.1 HDL Colesterol (HDL Cholesterol)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator automat

Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba
rusă.*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

140 HDL Colesterol (HDL Cholesterol)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator semiautomat

11605.00Mililitru140.1 HDL Colesterol (HDL Cholesterol)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă cu
imunoinhibiţia a colesterolului LDL
şi VLDL. Fara sedimentare.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator.
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.03 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 1.5
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 2.0
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul

33100000-1
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11605.00Mililitru140.1 HDL Colesterol (HDL Cholesterol)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator semiautomat

lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba
rusă.*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

141 Creatinchinaz a totală (Creatinkinase
totale)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator automat

5000.00Mililitru141.1 Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă.
Determinare Cinetică.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 2 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 2,0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 2,5
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1

33100000-1
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5000.00Mililitru141.1 Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator automat

mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba
rusă.*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

142 Creatinchinaz a totală (Creatinkinase
totale)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator semiautomat

10525.00Mililitru142.1 Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă.
Determinare Cinetică.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată

33100000-1
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10525.00Mililitru142.1 Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator semiautomat

Limita minimă de detectie pentru
set: < 2 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 2,0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 2,5
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1
mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba
rusă.*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

143 Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator automat
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6000.00Mililitru143.1 Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă.
Determinare Cinetică.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 2 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 2,0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 2,5
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1
mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba
rusă.*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

6000.00Mililitru143.1 Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator automat

prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

144 Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator semiautomat

14600.00Mililitru144.1 Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă.
Determinare Cinetică.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 2 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 2,0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 2,5
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1
mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba
rusă.*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

14600.00Mililitru144.1 Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator semiautomat

comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

145 Proba cu timol
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator automat

10000.00Mililitru145.1 Proba cu timol
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator automat

Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă.
Determinare Cinetică.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 2 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 2,0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 2,5
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1
mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba
rusă.*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

10000.00Mililitru145.1 Proba cu timol
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator automat

ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

146 Proba cu timol
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator semiautomat

42675.00Mililitru146.1 Proba cu timol
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator semiautomat

Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă.
Determinare Cinetică.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 2 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 2,0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 2,5
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1
mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba
rusă.*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

42675.00Mililitru146.1 Proba cu timol
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea
la analizator semiautomat

a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

147 Proba cu timol
(Flacoane cu volumul 10 ml.)determinarea
la analizator automat

40.00Mililitru147.1 Proba cu timol
(Flacoane cu volumul 10 ml.)determinarea la
analizator automat

Soluție concentrată , pentru diluție
1:50.
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.5 mg/dl
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 5.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 8.0
Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,5
g/l lipemie trigliceride pînă la 2 g/l
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba
rusă.*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei

33100000-1



pag. 140

CantitateaUnitatea de
măsura

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

40.00Mililitru147.1 Proba cu timol
(Flacoane cu volumul 10 ml.)determinarea la
analizator automat

Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

148 Proba cu timol
(Flacoane cu volumul 10 ml.)determinarea
la analizator semiautomat

42580.00Mililitru148.1 Proba cu timol
(Flacoane cu volumul 10 ml.)determinarea la
analizator semiautomat

Soluție concentrată , pentru diluție
1:50.
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.5 mg/dl
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 5.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 8.0
Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,5
g/l lipemie trigliceride pînă la 2 g/l
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

42580.00Mililitru148.1 Proba cu timol
(Flacoane cu volumul 10 ml.)determinarea la
analizator semiautomat

în limba de stat sau limba
rusă.*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din
in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale avizat cu ștampila umedă
a participantului *Pentru
dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se
va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de
conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau
ISO 9001 (în dependență de tipul
produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport
hîrtie avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va
indica codul/modelul/denumirea
comercială a produsului pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă
participantul va prezenta poză(e) cu
dispozitivul medical avizată cu
ștampila umedă * Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate si
etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

33100000-1

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
pînă la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

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

1 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere 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

Da

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

Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
ofertantului

Nu

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

Nu se cere Nu

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

Nu se cere Nu

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

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi
echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului conform Formularului

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

urmează a fi atribuit (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

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

Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (se va indica)

Nu

9 Oferta conform F3.1, original- semnat și ștampilat de către
operatorul economic

Da

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

Nu

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

Da

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

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

Nu

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

Nu se cere Nu

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

Nu se cere Nu

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

Da

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

Da

17 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

–copie– eliberat de Serviciul Fiscal de Stat
(valabilitatea certificatului - conform cerinţelor
Serviciul Fiscal de Statal Republicii Moldova),
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Ofertantului;

Da

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

- confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Ofertantului;

Da

19 Declarație oferatantului cu privire la prezentarea a monstrelor pentru produsele
noi sau necunoscute pentru medici, în termen de 5 zile
de la solicitarea autorității contractante- original
semnat și ștampilat de către operatorul economic.
Notă: monstrele se vor prezenta în două exemplare.

Da

20 Declarație - Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării)
va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total de
valabilitate al produsului,  original- confirmată prin
semnătură și ștampila operatorului.

Da

21 Declarație originală 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.

Da

22 DUAE conform modelului atașat, original semnat și ștampilat Da
23 Specificații de preț - original - conform Formularului electronic plasat pe

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

Da

24 Declarație privind respectarea condițiilor de păstrare și
transportare pentru reactivi

 prin care ofertantul va garanta livrarea produselor la
destinatar cu respectarea condițiilor de păstrare și
transportare pe tot parcursul lanțului de transportare de
la fabricant la beneficiar,  original- confirmată prin
semnătură și ștampila operatorului.

Da

25 Formularul ofertei F 4.1 - original - conform Formularului electronic plasat pe
site (www.capcs/dispozitive medicale/anunturi licitatii)

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

confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului. Participantul va prezenta formularul
ofertei F 4.1 în format electronic pe suport CD
împreună cu oferta. Informația din formularul ofertei F
4.1 pe suport hîrtie obligatoriu va fi identică cu
informația prezentată în format electronic (excel)

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: BOTICA AURELIA, Specialist achiziții, secția achiziții dispozitive medicale

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

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

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

pînă la: 06.10.2020 11:00
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

06.10.2020 11:00la:
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



18.09.2020 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 1/127

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

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

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

procedurii:
CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

1.2. Obiectul achiziţiei: Achiziționarea centralizată de reactivi și consumabile de laborator conform
necesităților IMSP, pentru anul 2021.

1.3. Numărul procedurii: 20/00189
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publică
1.5. Codul CPV: 33100000-1
1.6. Numărul şi data Buletinului

Achiziţiilor Publice:
59 din 11.09.2020

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: BOTICA AURELIA

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 Bastonase de sticla
1.1 33100000-1 Bastonase de sticla Bucată 7705.00 1.material: sticlă *Pentru dispozitivele

medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

2 Capilare Sali 0,02 ml



18.09.2020 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 2/127

2.1 33100000-1 Capilare Sali 0,02 ml Bucată 1864.00 1.material: sticlă *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

3 Capilare Sali 0,04 ml
3.1 33100000-1 Capilare Sali 0,04 ml Bucată 232.00 1.material: sticlă *Pentru dispozitivele

medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

4 Container (colector) mase fecale
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4.1 33100000-1 Container (colector) mase fecale Bucată 241440.00 1.volum: 30ml 2.cu lopățică 3.cu etichetă
pentru marcare 4.capac filetat *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din in Registrul de stat al
dispozitivelor medicale avizat cu ștampila
umedă a participantului *Pentru
dispozitivele medicale neînregistrate în
registrul de stat se va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de conformitate
CE și/sau Certificat de conformitate CE b)
ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență
de tipul produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă.* Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

5 Container pentru urina (steril)
5.1 33100000-1 Container pentru urina (steril) Bucată 122871.00 1.volum: 150-200 ml 2.cu etichetă pentru

marcare 4.steril 5.capac filetat *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din in Registrul de stat al
dispozitivelor medicale avizat cu ștampila
umedă a participantului *Pentru
dispozitivele medicale neînregistrate în
registrul de stat se va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de conformitate
CE și/sau Certificat de conformitate CE b)
ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență
de tipul produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă.* Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

6 Container pentru urina (nesteril)
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6.1 33100000-1 Container pentru urina (nesteril) Bucată 1058810.00 1.volum: 150-200 ml 2.cu etichetă pentru
marcare 4.capac filetat *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din in Registrul de stat al
dispozitivelor medicale avizat cu ștampila
umedă a participantului *Pentru
dispozitivele medicale neînregistrate în
registrul de stat se va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de conformitate
CE și/sau Certificat de conformitate CE b)
ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență
de tipul produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă.* Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

7 Container pentru spută (tub Falcon)
7.1 33100000-1 Container pentru spută (tub Falcon) Bucată 30830.00 *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate

în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din in Registrul de stat al
dispozitivelor medicale avizat cu ștampila
umedă a participantului *Pentru
dispozitivele medicale neînregistrate în
registrul de stat se va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de conformitate
CE și/sau Certificat de conformitate CE b)
ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență
de tipul produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă.* Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

8 Cuve cu bilă pentru hemostază
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8.1 33100000-1 Cuve cu bilă pentru hemostază Bucată 165025.00 1 Bucată= 1 cuvă*Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenaționa

9 Creioane pe sticla
9.1 33100000-1 Creioane pe sticla Bucată 3285.00 1. culoare: roșu, albastru *Pentru

dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din in Registrul de stat al
dispozitivelor medicale avizat cu ștampila
umedă a participantului *Pentru
dispozitivele medicale neînregistrate în
registrul de stat se va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de conformitate
CE și/sau Certificat de conformitate CE b)
ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență
de tipul produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

10 Eprubeta vacuum cu accelerator
cheag+gel separator, volum singe 4-5 ml,
cu eticheta
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10.1 33100000-1 Eprubeta vacuum cu accelerator cheag+gel
separator, volum singe 4-5 ml, cu eticheta

Bucată 407900.00 1. eprubetă cu accelerator cheag+gel
separator 2.volum: 4-5 ml 3.cu etichetă;
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din in Registrul de stat al
dispozitivelor medicale avizat cu ștampila
umedă a participantului *Pentru
dispozitivele medicale neînregistrate în
registrul de stat se va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de conformitate
CE și/sau Certificat de conformitate CE b)
ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență
de tipul produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

11 Eprubeta vacuum cu gel separator,
volum singe 8-10 ml, cu eticheta

11.1 33100000-1 Eprubeta vacuum cu gel separator, volum
singe 8-10 ml, cu eticheta

Bucată 356900.00 1. eprubetă cu accelerator cheag+gel
separator 2.volum: 8-10 ml 3.cu etichetă;
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din in Registrul de stat al
dispozitivelor medicale avizat cu ștampila
umedă a participantului *Pentru
dispozitivele medicale neînregistrate în
registrul de stat se va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de conformitate
CE și/sau Certificat de conformitate CE b)
ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență
de tipul produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

12 Eprubeta cu granule, volum singe 4-5 ml,
cu capac, cu eticheta
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12.1 33100000-1 Eprubeta cu granule, volum singe 4-5 ml,
cu capac, cu eticheta

Bucată 148500.00 1. eprubetă cu granule 2.volum: 4-5 ml
3.cu etichetă; *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

13 Eprubeta cu granule, volum singe 8-10
ml, cu capac, cu eticheta

13.1 33100000-1 Eprubeta cu granule, volum singe 8-10 ml,
cu capac, cu eticheta

Bucată 279980.00 1. eprubetă cu granule 2.volum: 8-10 ml 3.
cu etichetă; *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională)..

14 Eprubete de plastic conice, fara capac,
10x74 mm, 5 ml
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14.1 33100000-1 Eprubete de plastic conice, fara capac,
10x74 mm, 5 ml

Bucată 266000.00 1.eprubetă din plastic conice 2. fără capac
3. mărime 10 x 74 mm 4.volum 5 ml
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din in Registrul de stat al
dispozitivelor medicale avizat cu ștampila
umedă a participantului *Pentru
dispozitivele medicale neînregistrate în
registrul de stat se va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de conformitate
CE și/sau Certificat de conformitate CE b)
ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență
de tipul produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

15 Eprubete de plastic cu gel pentru
separare serului - 5ml cu eticheta

15.1 33100000-1 Eprubete de plastic cu gel pentru separare
serului - 5ml cu eticheta

Bucată 492500.00 1.epubetă din plastic cu gel pentru
prepararea serului 2.volum: 5 ml 3. cu
etichetă *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

16 Eprubete Eppendorf 1,5 ml
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16.1 33100000-1 Eprubete Eppendorf 1,5 ml Bucată 390800.00 1.eprubetă Eppendorf 2.volum: 1,5 ml
3.cu clapeta capacului elastică și urchiușă
mare 4.cu etichetă 5.rezistente la t ≥ -
20°C; *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

17 lame
17.1 33100000-1 lame Bucată 1000.00 1.eprubetă Eppendorf 2.volum: 1,5 ml

3.cu clapeta capacului elastică și urchiușă
mare 4.cu etichetă 5.rezistente la t ≥ -
20°C; *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

18 Eprubete Eppendorf 2 ml
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18.1 33100000-1 Eprubete Eppendorf 2 ml Bucată 58300.00 1.eprubetă Eppendorf 2.volum: 2 ml 3.cu
clapeta capacului elastică și urechiușă
mare 4.cu etichetă 5.rezistente la t ≥ -
20°C; *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

19 Eprubete K3 EDTA, volum singe 2-3 ml,
cu capac, cu eticheta

19.1 33100000-1 Eprubete K3 EDTA, volum singe 2-3 ml, cu
capac, cu eticheta

Bucată 1130670.00 1. eprubetă K3 EDTA 2. volum sînge 2-3
ml 3. cu capac 4. cu etichetă **Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din in Registrul de stat al
dispozitivelor medicale avizat cu ștampila
umedă a participantului *Pentru
dispozitivele medicale neînregistrate în
registrul de stat se va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de conformitate
CE și/sau Certificat de conformitate CE b)
ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență
de tipul produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

20 Eprubete K3 EDTA, volum singe 4-5 ml,
cu capac, cu eticheta
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20.1 33100000-1 Eprubete K3 EDTA, volum singe 4-5 ml, cu
capac, cu eticheta

Bucată 101950.00 1. eprubetă K3 EDTA 2. volum sînge 4-5
ml 3. cu capac 4. cu etichetă *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din in Registrul de stat al
dispozitivelor medicale avizat cu ștampila
umedă a participantului *Pentru
dispozitivele medicale neînregistrate în
registrul de stat se va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de conformitate
CE și/sau Certificat de conformitate CE b)
ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență
de tipul produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

21 Eprubete sticla P 14
21.1 33100000-1 Eprubete sticla P 14 Bucată 23330.00 1. eprubetă din sticlă P 14 *Pentru

dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din in Registrul de stat al
dispozitivelor medicale avizat cu ștampila
umedă a participantului *Pentru
dispozitivele medicale neînregistrate în
registrul de stat se va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de conformitate
CE și/sau Certificat de conformitate CE b)
ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență
de tipul produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

22 Eprubete sticla P 16
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22.1 33100000-1 Eprubete sticla P 16 Bucată 12600.00 1. eprubetă din sticlă P 16 *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din in Registrul de stat al
dispozitivelor medicale avizat cu ștampila
umedă a participantului *Pentru
dispozitivele medicale neînregistrate în
registrul de stat se va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de conformitate
CE și/sau Certificat de conformitate CE b)
ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență
de tipul produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

23 Eprubete sticla p/u centrifugare gradate
10 ml

23.1 33100000-1 Eprubete sticla p/u centrifugare gradate 10
ml

Bucată 46790.00 1. eprubetă din sticla p/u centrifugare 2.
gradat **Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

24 Eprubete sticla p/u centrifugare
negradate, 10 - 12 ml
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24.1 33100000-1 Eprubete sticla p/u centrifugare negradate,
10 - 12 ml

Bucată 46440.00 1. eprubetă din sticla p/u centrifugare 2.
negradat *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

25 Eprubetă cu dop
25.1 33100000-1 Eprubetă cu dop Bucată 491500.00 1. material: poliester pentru urină cu

fundul conic, volumul 12 ml, gradată la 1-
2-4-6-8-10-12 ml *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile
decirculare intenațională).

26 Eprubete pentru recoltarea sîngelui
capilar cu EDTA K3 (0.5ML)
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26.1 33100000-1 Eprubete pentru recoltarea sîngelui capilar
cu EDTA K3 (0.5ML)

Bucată 318400.00 1. eprubetă *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

27 Eprubetă din sticlă borsilicată
27.1 33100000-1 Eprubetă din sticlă borsilicată Bucată 314550.00 1. eprubetă cu dimensiunile:

75x12x0,6x0,5mm, 5ml.*Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din in Registrul de stat al
dispozitivelor medicale avizat cu ștampila
umedă a participantului *Pentru
dispozitivele medicale neînregistrate în
registrul de stat se va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de conformitate
CE și/sau Certificat de conformitate CE b)
ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență
de tipul produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

28 Eprubete pentru determinarea
protrombinei cu citrat de natriu (3 ml)
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28.1 33100000-1 Eprubete pentru determinarea protrombinei
cu citrat de natriu (3 ml)

Bucată 471220.00 1. eprubetă *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

29 Lamele 18x18
29.1 33100000-1 Lamele 18x18 Bucată 175710.00 *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate

în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din in Registrul de stat al
dispozitivelor medicale avizat cu ștampila
umedă a participantului *Pentru
dispozitivele medicale neînregistrate în
registrul de stat se va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de conformitate
CE și/sau Certificat de conformitate CE b)
ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență
de tipul produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

30 Lame de plastic pentru leucoformule
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30.1 33100000-1 Lame de plastic pentru leucoformule Bucată 73560.00 1. material: plastic *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile
decirculare intenațională).

31 Lancete 1,2 mm (scarificatoare) pentru
copii

31.1 33100000-1 Lancete 1,2 mm (scarificatoare) pentru
copii

Bucată 236350.00 Împachetate individual, sterile, pentru
copii (recoltare din deget).*Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din in Registrul de stat al
dispozitivelor medicale avizat cu ștampila
umedă a participantului *Pentru
dispozitivele medicale neînregistrate în
registrul de stat se va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de conformitate
CE și/sau Certificat de conformitate CE b)
ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență
de tipul produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională)..

32 Lancete (scarificatoare) pentru maturi
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32.1 33100000-1 Lancete (scarificatoare) pentru maturi Bucată 677500.00 Împachetate individual, sterile, pentru
maturi (recoltare din deget).*Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din in Registrul de stat al
dispozitivelor medicale avizat cu ștampila
umedă a participantului *Pentru
dispozitivele medicale neînregistrate în
registrul de stat se va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de conformitate
CE și/sau Certificat de conformitate CE b)
ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență
de tipul produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională)..

33 Lame sticla, lungimea - 7,5cm, grosimea -
2 mm, la(imea - 2,5cm

33.1 33100000-1 Lame sticla, lungimea - 7,5cm, grosimea - 2
mm, la(imea - 2,5cm

Bucată 431950.00 1. material: sticlă 2.dimensiuni: lungimea
- 7,5cm, grosimea -2 mm, lățimea - 2,5cm
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din in Registrul de stat al
dispozitivelor medicale avizat cu ștampila
umedă a participantului *Pentru
dispozitivele medicale neînregistrate în
registrul de stat se va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de conformitate
CE și/sau Certificat de conformitate CE b)
ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență
de tipul produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională)..

34 Minicolet (mini-eprubeta cu ac) vacuum
pentru invcstigatii hematologice, sterile
Ambalaj 1 unitate
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34.1 33100000-1 Minicolet (mini-eprubeta cu ac) vacuum
pentru invcstigatii hematologice, sterile
Ambalaj 1 unitate

Bucată 48650.00 1. steril 2.ambalaj individual*Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din in Registrul de stat al
dispozitivelor medicale avizat cu ștampila
umedă a participantului *Pentru
dispozitivele medicale neînregistrate în
registrul de stat se va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de conformitate
CE și/sau Certificat de conformitate CE b)
ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență
de tipul produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

35 Pipete jetabile (de unică folosință) de 1
ml

35.1 33100000-1 Pipete jetabile (de unică folosință) de 1 ml Bucată 92220.00 1. volum: 1 ml **Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

36 Pipete Pancenco, cu gradare pronuntata
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36.1 33100000-1 Pipete Pancenco, cu gradare pronuntata Bucată 123950.00 1. tip: pancenco 1. gradat (pronunțat)
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din in Registrul de stat al
dispozitivelor medicale avizat cu ștampila
umedă a participantului *Pentru
dispozitivele medicale neînregistrate în
registrul de stat se va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de conformitate
CE și/sau Certificat de conformitate CE b)
ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență
de tipul produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

37 Pipete Paster de plastic, sterili, ambalate
cîte 1

37.1 33100000-1 Pipete Paster de plastic, sterili, ambalate
cîte 1

Bucată 68294.00 1. tip: paster 2. material: plastic 3. sterile
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din in Registrul de stat al
dispozitivelor medicale avizat cu ștampila
umedă a participantului *Pentru
dispozitivele medicale neînregistrate în
registrul de stat se va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de conformitate
CE și/sau Certificat de conformitate CE b)
ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență
de tipul produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

38 Pipetă sterilă
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38.1 33100000-1 Pipetă sterilă Bucată 222510.00 În ambalaj individual 1 ml 1:1/100..
Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din in Registrul de stat al
dispozitivelor medicale avizat cu ștampila
umedă a participantului *Pentru
dispozitivele medicale neînregistrate în
registrul de stat se va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de conformitate
CE și/sau Certificat de conformitate CE b)
ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență
de tipul produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

39 Pipete Paster de plastic, sterili, ambalate
cîte 5

39.1 33100000-1 Pipete Paster de plastic, sterili, ambalate
cîte 5

Bucată 17910.00 1. tip: paster 2. material: plastic 3.
sterile*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

40 Vacutainer, K3 EDTA (3,6 mg, 2ml)
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40.1 33100000-1 Vacutainer, K3 EDTA (3,6 mg, 2ml) Bucată 249500.00 *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din in Registrul de stat al
dispozitivelor medicale avizat cu ștampila
umedă a participantului *Pentru
dispozitivele medicale neînregistrate în
registrul de stat se va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de conformitate
CE și/sau Certificat de conformitate CE b)
ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență
de tipul produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

41 Virfuri 0-200 mkl
41.1 33100000-1 Virfuri 0-200 mkl Bucată 2134420.00 1.volum: 0 - 200 mkl 2.să corespundă

pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și
Lenppipet *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

42 Virfuri 0-5000 mkl
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42.1 33100000-1 Virfuri 0-5000 mkl Bucată 77660.00 1.volum: 0 - 5000 mkl 2.să corespundă
pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și
Lenppipet *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

43 Virfuri 100-1000 mkl
43.1 33100000-1 Virfuri 100-1000 mkl Bucată 1257200.00 1.volum: 100 - 1000 mkl 2.să corespundă

pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și
Lenppipet *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

44 Virfuri universale cu filtru in stative
pentru PCR,libere de DN-aze si RN-
aze,sterile, Pyrogen -free,100mkl
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44.1 33100000-1 Virfuri universale cu filtru in stative pentru
PCR,libere de DN-aze si RN-aze,sterile,
Pyrogen -free,100mkl

Bucată 55000.00 1.volum: 100 mkl 2. steril 3.cu filtru în
stative 4.compatibil cu PCR 2.să
corespundă pipetelor tip Eppendorf,
Hamilton și Lenppipet 5. libere de DN-aze
si RN-aze, Pyrogen -free *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din in Registrul de stat al
dispozitivelor medicale avizat cu ștampila
umedă a participantului *Pentru
dispozitivele medicale neînregistrate în
registrul de stat se va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de conformitate
CE și/sau Certificat de conformitate CE b)
ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență
de tipul produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

45 Virfuri universale cu filtru in stative
,pentru PCR, libere de DN-aze si RN-
aze,Pyrogen -free ,sterile 20 mkl

45.1 33100000-1 Virfuri universale cu filtru in stative ,pentru
PCR, libere de DN-aze si RN-aze,Pyrogen -
free ,sterile 20 mkl

Bucată 2000.00 1.volum: 20 mkl 2. steril 3.cu filtru în
stative 4.compatibil cu PCR 2.să
corespundă pipetelor tip Eppendorf,
Hamilton și Lenppipet 5. libere de DN-aze
si RN-aze, Pyrogen -free *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din in Registrul de stat al
dispozitivelor medicale avizat cu ștampila
umedă a participantului *Pentru
dispozitivele medicale neînregistrate în
registrul de stat se va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de conformitate
CE și/sau Certificat de conformitate CE b)
ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență
de tipul produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

46 Virfuri plastic 0-10 mkl diametru-5mm,
lungimea 32 mm
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46.1 33100000-1 Virfuri plastic 0-10 mkl diametru-5mm,
lungimea 32 mm

Bucată 46600.00 1.volum: 0 - 10 mkl 2. material: plastic
3.să corespundă pipetelor tip Eppendorf,
Hamilton și Lenppipet 4. lungimea 32
mm*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

47 Virfuri plastic 5-100 mkl (galben)
47.1 33100000-1 Virfuri plastic 5-100 mkl (galben) Bucată 907000.00 1.volum: 5 - 100 mkl 2. culoare: galben 3.

material: plastic 4.să corespundă pipetelor
tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din in Registrul de stat al
dispozitivelor medicale avizat cu ștampila
umedă a participantului *Pentru
dispozitivele medicale neînregistrate în
registrul de stat se va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de conformitate
CE și/sau Certificat de conformitate CE b)
ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență
de tipul produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

48 Virfuri universale cu filtru in stative,
sterile p/u PCR ,libere de DN-aze,RN-aze
Pyrogen free ,0,5-10mkl (lungimea 4 - 5
cm)



18.09.2020 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 25/127

48.1 33100000-1 Virfuri universale cu filtru in stative, sterile
p/u PCR ,libere de DN-aze,RN-aze Pyrogen
free ,0,5-10mkl (lungimea 4 - 5 cm)

Bucată 22880.00 1. tip: universal cu stativ 2. steril 3.cu
filtru 4.compatibil cu PCR 0.5 - 10 mkl
5.lungime: 4.5 cm 6.să corespundă
pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și
Lenppipet *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulate intemationala).

49 Virfuri universale cu filtru in stative,
sterile p/u PCR ,libere de DN-aze,RN-
aze,Pyrogen-free, 200 mkl

49.1 33100000-1 Virfuri universale cu filtru in stative, sterile
p/u PCR ,libere de DN-aze,RN-
aze,Pyrogen-free, 200 mkl

Bucată 83000.00 1. tip: universal cu stativ 2. steril 3.cu
filtru 4.compatibil cu PCR 200 mkl 5.să
corespundă pipetelor tip Eppendorf,
Hamilton și Lenppipet *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din in Registrul de stat al
dispozitivelor medicale avizat cu ștampila
umedă a participantului *Pentru
dispozitivele medicale neînregistrate în
registrul de stat se va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de conformitate
CE și/sau Certificat de conformitate CE b)
ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență
de tipul produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

50 Virfuri universale cu filtru in stative,
sterile p/u PCR,libere de DN-aze,RN-
aze,Pyrogen-free, lOOOmkl
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50.1 33100000-1 Virfuri universale cu filtru in stative, sterile
p/u PCR,libere de DN-aze,RN-
aze,Pyrogen-free, lOOOmkl

Bucată 67500.00 1. tip: universal cu stativ 2. steril 3.cu
filtru 4.compatibil cu PCR 1000 mkl 5.să
corespundă pipetelor tip Eppendorf,
Hamilton și Lenppipet *Pentruntru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agentiei Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din in Registrul de stat al
dispozitivelor medicale avizat cu ștampila
umedă a participantului *Pentru
dispozitivele medicale neînregistrate în
registrul de stat se va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de conformitate
CE și/sau Certificat de conformitate CE b)
ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență
de tipul produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă *În cazul în
care produsul nu se clasifică ca fiind
dispozitiv medical se va prezenta certificat
de conformitate CE corespunzător cu tipul
produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate si etichetate (se accepta
inscriptia pe ambalaj in una din limbile de
circulare intenațională).

51 ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 40-
175 ml.) determinarea la analizator
automat
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51.1 33100000-1 ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 40-175
ml.) determinarea la analizator automat

Mililitru 65225.00 Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul
reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru
folosire. Bireagent Material pentru
investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 2 U/L Coeficientul de
variaţie intraserial: < 2,0 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 1,5 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă
la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni din data livrării; Seturile vor fi
livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

52 ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 40-
175 ml.) determinarea la analizator
semiautomat
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52.1 33100000-1 ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 40-175
ml.) determinarea la analizator semiautomat

Mililitru 137700.00 Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul
reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru
folosire. Bireagent Material pentru
investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 2 U/L Coeficientul de
variaţie intraserial: < 2,0 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 1,5 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă
la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni din data livrării; Seturile vor fi
livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

53 ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 500-
1000 ml.) determinarea la analizator
automat
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53.1 33100000-1 ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 500-
1000 ml.) determinarea la analizator
automat

Mililitru 18500.00 Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul
reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru
folosire. Bireagent Material pentru
investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 2 U/L Coeficientul de
variaţie intraserial: < 2,0 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 1,5 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă
la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni din data livrării; Seturile vor fi
livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

54 ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 500-
1000 ml.) determinarea la analizator
semiautomat
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54.1 33100000-1 ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 500-
1000 ml.) determinarea la analizator
semiautomat

Mililitru 29725.00 Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul
reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru
folosire. Bireagent Material pentru
investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 2 U/L Coeficientul de
variaţie intraserial: < 2,0 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 1,5 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă
la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni din data livrării; Seturile vor fi
livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

55 ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40-
175 ml.) determinarea la analizator
automat
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55.1 33100000-1 ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40-175
ml.) determinarea la analizator automat

Mililitru 67825.00 Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul
reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru
folosire. Bireagent Material pentru
investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 4 U/L Coeficientul de
variaţie intraserial: < 1.5 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 1.0 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă
la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni din data livrării; Seturile vor fi
livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

56 ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40-
175 ml.) determinarea la analizator
semiautomat
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56.1 33100000-1 ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40-175
ml.) determinarea la analizator semiautomat

Mililitru 132570.00 Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul
reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru
folosire. Bireagent Material pentru
investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 4 U/L Coeficientul de
variaţie intraserial: < 1.5 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 1.0 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă
la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni din data livrării; Seturile vor fi
livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

57 ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 500-
1000 ml.)determinarea la analizator
automat
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57.1 33100000-1 ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 500-
1000 ml.)determinarea la analizator
automat

Mililitru 38500.00 Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul
reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru
folosire. Bireagent Material pentru
investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 4 U/L Coeficientul de
variaţie intraserial: < 1.5 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 1.0 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă
la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni din data livrării; Seturile vor fi
livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

58 ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 500-
1000 ml.) determinarea la analizator
semiautomat
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58.1 33100000-1 ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 500-
1000 ml.) determinarea la analizator
semiautomat

Mililitru 37725.00 Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul
reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru
folosire. Bireagent Material pentru
investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 4 U/L Coeficientul de
variaţie intraserial: < 1.5 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 1.0 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă
la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni din data livrării; Seturile vor fi
livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

59 Albumina (Albumin) (Flacoane cu
volumul 40-175 ml.) determinarea la
analizator automat
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59.1 33100000-1 Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul
40-175 ml.) determinarea la analizator
automat

Mililitru 7875.00 Metoda de determinare: Fotometrică cu
BCG Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Monoreagent. Cu
calibrator Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată Limita
minimă de detectie pentru set: < 2.0 g/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0,15
Coeficientul de variaţie extraserial: <0,15
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7
mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă
la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic de 12
luni din data livrării; Seturile vor fi livrate
în ambalaj original, securizat, marcat şi
etichetat de producător, fără preambalare;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

60 Albumina (Albumin) (Flacoane cu
volumul 40-175 ml.) determinarea la
analizator semiautomat



18.09.2020 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 36/127

60.1 33100000-1 Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul
40-175 ml.) determinarea la analizator
semiautomat

Mililitru 22395.00 Metoda de determinare: Fotometrică cu
BCG Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Monoreagent. Cu
calibrator Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată Limita
minimă de detectie pentru set: < 2.0 g/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0,15
Coeficientul de variaţie extraserial: <0,15
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7
mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă
la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic de 12
luni din data livrării; Seturile vor fi livrate
în ambalaj original, securizat, marcat şi
etichetat de producător, fără preambalare;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

61 Albumina (Albumin) (Flacoane cu
volumul 500-1000 ml.) determinarea la
analizator automat
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61.1 33100000-1 Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul
500-1000 ml.) determinarea la analizator
automat

Mililitru 9500.00 Metoda de determinare: Fotometrică cu
BCG Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Monoreagent. Cu
calibrator Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată Limita
minimă de detectie pentru set: < 2.0 g/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0,15
Coeficientul de variaţie extraserial: <0,15
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7
mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă
la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic de 12
luni din data livrării; Seturile vor fi livrate
în ambalaj original, securizat, marcat şi
etichetat de producător, fără preambalare;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

62 Albumina (Albumin) (Flacoane cu
volumul 500-1000 ml.) determinarea la
analizator semiautomat
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62.1 33100000-1 Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul
500-1000 ml.) determinarea la analizator
semiautomat

Mililitru 1000.00 Metoda de determinare: Fotometrică cu
BCG Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Monoreagent. Cu
calibrator Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată Limita
minimă de detectie pentru set: < 2.0 g/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0,15
Coeficientul de variaţie extraserial: <0,15
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7
mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă
la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic de 12
luni din data livrării; Seturile vor fi livrate
în ambalaj original, securizat, marcat şi
etichetat de producător, fără preambalare;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

63 Fosfataza alcalină (Alkaline
Phosphatase) (Flacoane cu volumul 40-
175 ml.) determinarea la analizator
automat
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63.1 33100000-1 Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator automat

Mililitru 14675.00 Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă Determinare Cinetică. Tipul
reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru
folosire. Bireagent Material pentru
investigatii: Ser, plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru set: <
3,0 U/L Coeficientul de variaţie
intraserial: < 3.0 Coeficientul de variaţie
extraserial: < 3.0 Interferenţe: Acid
Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina
pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
Hemoglobina pînă la 2 g/l. Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai mic de 12 luni din data
livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj
original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

64 Fosfataza alcalină (Alkaline
Phosphatase) (Flacoane cu volumul 40-
175 ml.) determinarea la analizator
semiautomat
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64.1 33100000-1 Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

Mililitru 15275.00 Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă Determinare Cinetică. Tipul
reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru
folosire. Bireagent Material pentru
investigatii: Ser, plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru set: <
3,0 U/L Coeficientul de variaţie
intraserial: < 3.0 Coeficientul de variaţie
extraserial: < 3.0 Interferenţe: Acid
Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina
pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
Hemoglobina pînă la 2 g/l. Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai mic de 12 luni din data
livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj
original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

65 Fosfataza alcalină (Alkaline
Phosphatase) (Flacoane cu volumul 500-
1000 ml.) determinarea la analizator
automat
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65.1 33100000-1 Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator automat

Mililitru 7000.00 Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă Determinare Cinetică. Tipul
reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru
folosire. Bireagent Material pentru
investigatii: Ser, plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru set: <
3,0 U/L Coeficientul de variaţie
intraserial: < 3.0 Coeficientul de variaţie
extraserial: < 3.0 Interferenţe: Acid
Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina
pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
Hemoglobina pînă la 2 g/l. Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai mic de 12 luni din data
livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj
original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

66 Fosfataza alcalină (Alkaline
Phosphatase) (Flacoane cu volumul 500-
1000 ml.) determinarea la analizator
semiautomat
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66.1 33100000-1 Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

Mililitru 2000.00 Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă Determinare Cinetică. Tipul
reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru
folosire. Bireagent Material pentru
investigatii: Ser, plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru set: <
3,0 U/L Coeficientul de variaţie
intraserial: < 3.0 Coeficientul de variaţie
extraserial: < 3.0 Interferenţe: Acid
Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina
pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
Hemoglobina pînă la 2 g/l. Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai mic de 12 luni din data
livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj
original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

67 alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu
volumul 40-175 ml.) determinarea la
analizator automat
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67.1 33100000-1 alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu
volumul 40-175 ml.) determinarea la
analizator automat

Mililitru 43040.00 Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă. Determinare Cinetică. CNP-
G3 Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent Material pentru
investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 33,0 U/L Coeficientul de
variaţie intraserial: < 5.0 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 8.0 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie
pînă la 11g/l, Termenul de valabilitate
indicat pe ambalaj de producător nu mai
mic de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

68 alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu
volumul 40-175 ml.) determinarea la
analizator semiautomat
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68.1 33100000-1 alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu
volumul 40-175 ml.) determinarea la
analizator semiautomat

Mililitru 94275.00 Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă. Determinare Cinetică. CNP-
G3 Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent Material pentru
investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 33,0 U/L Coeficientul de
variaţie intraserial: < 5.0 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 8.0 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie
pînă la 11g/l, Termenul de valabilitate
indicat pe ambalaj de producător nu mai
mic de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

69 alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu
volumul 500-1000 ml.) determinarea la
analizator automat
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69.1 33100000-1 alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu
volumul 500-1000 ml.) determinarea la
analizator automat

Mililitru 12675.00 Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă. Determinare Cinetică. CNP-
G3 Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent Material pentru
investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 33,0 U/L Coeficientul de
variaţie intraserial: < 5.0 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 8.0 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie
pînă la 11g/l, Termenul de valabilitate
indicat pe ambalaj de producător nu mai
mic de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

70 alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu
volumul 500-1000 ml.) determinarea la
analizator semiautomat
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70.1 33100000-1 alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu
volumul 500-1000 ml.) determinarea la
analizator semiautomat

Mililitru 7100.00 Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă. Determinare Cinetică. CNP-
G3 Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent Material pentru
investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 33,0 U/L Coeficientul de
variaţie intraserial: < 5.0 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 8.0 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie
pînă la 11g/l, Termenul de valabilitate
indicat pe ambalaj de producător nu mai
mic de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

71 alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic
amylase) (Flacoane cu volumul 40-175
ml.) determinarea la analizator automat



18.09.2020 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 47/127

71.1 33100000-1 alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic
amylase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator automat

Mililitru 2900.00 Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativa, cu imunoinhibiţia
monoclonală a amilazei salivare.
Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor:
Lichid Stabil gata pentru folosire.
Bireagent Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată Limita
minimă de detectie pentru set: < 5,0 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial: < 4.0
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.5
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7
mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Lipemie pînă la 21g/l, Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai mic de 12 luni din data
livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj
original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

72 alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic
amylase) (Flacoane cu volumul 40-175
ml.) determinarea la analizator
semiautomat
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72.1 33100000-1 alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic
amylase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

Mililitru 14295.00 Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativa, cu imunoinhibiţia
monoclonală a amilazei salivare.
Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor:
Lichid Stabil gata pentru folosire.
Bireagent Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată Limita
minimă de detectie pentru set: < 5,0 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial: < 4.0
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.5
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7
mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Lipemie pînă la 21g/l, Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai mic de 12 luni din data
livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj
original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

73 Bilirubina totală (Total Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator automat
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73.1 33100000-1 Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane
cu volumul 40-175 ml.) determinarea la
analizator automat

Mililitru 58210.00 Metoda de determinare: Fotometrică DCA
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Material pentru
investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 1.3 mmol/l Coeficientul de
variaţie intraserial: < 5.0 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 5.0 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă
la 21 g/l, Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni din data livrării; Seturile vor fi
livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

74 Bilirubina totală (Total Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat
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74.1 33100000-1 Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane
cu volumul 40-175 ml.) determinarea la
analizator semiautomat

Mililitru 92725.00 Metoda de determinare: Fotometrică DCA
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Material pentru
investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 1.3 mmol/l Coeficientul de
variaţie intraserial: < 5.0 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 5.0 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă
la 21 g/l, Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni din data livrării; Seturile vor fi
livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

75 Bilirubina totală (Total Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator automat
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75.1 33100000-1 Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane
cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la
analizator automat

Mililitru 13500.00 Metoda de determinare: Fotometrică DCA
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Material pentru
investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 1.3 mmol/l Coeficientul de
variaţie intraserial: < 5.0 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 5.0 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă
la 21 g/l, Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni din data livrării; Seturile vor fi
livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

76 Bilirubina totală (Total Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator semiautomat
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76.1 33100000-1 Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane
cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la
analizator semiautomat

Mililitru 11500.00 Metoda de determinare: Fotometrică DCA
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Material pentru
investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 1.3 mmol/l Coeficientul de
variaţie intraserial: < 5.0 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 5.0 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă
la 21 g/l, Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni din data livrării; Seturile vor fi
livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

77 Bilirubina totală (Total Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator automat
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77.1 33100000-1 Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane
cu volumul 40-175 ml.) determinarea la
analizator automat

Mililitru 26150.00 Metoda de determinare: Fotometrică
Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil
gata pentru folosire. Bireagent. Material
pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 1.3 mmol/l Coeficientul de
variaţie intraserial: < 5.0 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 5.0 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă
la 21 g/l, Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni din data livrării; Seturile vor fi
livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

78 Bilirubina totală (Total Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat
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78.1 33100000-1 Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane
cu volumul 40-175 ml.) determinarea la
analizator semiautomat

Mililitru 42050.00 Metoda de determinare: Fotometrică
Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil
gata pentru folosire. Bireagent. Material
pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 1.3 mmol/l Coeficientul de
variaţie intraserial: < 5.0 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 5.0 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă
la 21 g/l, Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni din data livrării; Seturile vor fi
livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

79 Bilirubina directă (Direct Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator automat
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79.1 33100000-1 Bilirubina directă (Direct Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator automat

Mililitru 56885.00 Metoda de determinare: Fotometrică DCA
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent Material pentru
investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 1.8 mmol/l Coeficientul de
variaţie intraserial: < 0.03 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 0.01 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă
la 11 g/l, Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni din data livrării; Seturile vor fi
livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

80 Bilirubina directă (Direct Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat
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80.1 33100000-1 Bilirubina directă (Direct Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

Mililitru 80975.00 Metoda de determinare: Fotometrică DCA
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent Material pentru
investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 1.8 mmol/l Coeficientul de
variaţie intraserial: < 0.03 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 0.01 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă
la 11 g/l, Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni din data livrării; Seturile vor fi
livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

81 Bilirubina directă (Direct Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator automat
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81.1 33100000-1 Bilirubina directă (Direct Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator automat

Mililitru 13500.00 Metoda de determinare: Fotometrică DCA
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent Material pentru
investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 1.8 mmol/l Coeficientul de
variaţie intraserial: < 0.03 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 0.01 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă
la 11 g/l, Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni din data livrării; Seturile vor fi
livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulate intemationala).

82 Bilirubina directă (Direct Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator semiautomat
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82.1 33100000-1 Bilirubina directă (Direct Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

Mililitru 10500.00 Metoda de determinare: Fotometrică DCA
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent Material pentru
investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 1.8 mmol/l Coeficientul de
variaţie intraserial: < 0.03 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 0.01 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă
la 11 g/l, Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni din data livrării; Seturile vor fi
livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulate intemationala).

83 Bilirubina directă (Direct Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator automat
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83.1 33100000-1 Bilirubina directă (Direct Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator automat

Mililitru 25750.00 Metoda de determinare: Fotometrică
Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil
gata pentru folosire. Bireagent Material
pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 1.8 mmol/l Coeficientul de
variaţie intraserial: < 0.03 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 0.01 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă
la 11 g/l, Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni din data livrării; Seturile vor fi
livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulate intemationala).

84 Bilirubina directă (Direct Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat
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84.1 33100000-1 Bilirubina directă (Direct Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

Mililitru 38300.00 Metoda de determinare: Fotometrică
Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil
gata pentru folosire. Bireagent Material
pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 1.8 mmol/l Coeficientul de
variaţie intraserial: < 0.03 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 0.01 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă
la 11 g/l, Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni din data livrării; Seturile vor fi
livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulate intemationala).

85 Bilirubina directă (Direct Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator semiautomat
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85.1 33100000-1 Bilirubina directă (Direct Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

Mililitru 2000.00 Metoda de determinare: Fotometrică
Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil
gata pentru folosire. Bireagent Material
pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 1.8 mmol/l Coeficientul de
variaţie intraserial: < 0.03 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 0.01 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă
la 11 g/l, Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni din data livrării; Seturile vor fi
livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

86 Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul
40-175 ml.)determinarea la analizator
automat
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86.1 33100000-1 Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40-
175 ml.)determinarea la analizator automat

Mililitru 18100.00 Metoda de determinare: Fotometrică cu
Arsenazo III Tipul reagenţilor: Lichid
Stabil gata pentru folosire. Monoreagent.
Cu calibrator Material pentru investigatii:
Ser, plasma heparinizată , urina Limita
minimă de detectie pentru set: < 0.01m
mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: <
0.3 Coeficientul de variaţie extraserial: <
0.3 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7
mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă
la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic de 12
luni din data livrării; Seturile vor fi livrate
în ambalaj original, securizat, marcat şi
etichetat de producător, fără preambalare;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

87 Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul
40-175 ml.)determinarea la analizator
semiautomat
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87.1 33100000-1 Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40-
175 ml.)determinarea la analizator
semiautomat

Mililitru 22455.00 Metoda de determinare: Fotometrică cu
Arsenazo III Tipul reagenţilor: Lichid
Stabil gata pentru folosire. Monoreagent.
Cu calibrator Material pentru investigatii:
Ser, plasma heparinizată , urina Limita
minimă de detectie pentru set: < 0.01m
mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: <
0.3 Coeficientul de variaţie extraserial: <
0.3 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7
mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă
la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic de 12
luni din data livrării; Seturile vor fi livrate
în ambalaj original, securizat, marcat şi
etichetat de producător, fără preambalare;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

88 Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul
40-175 ml.)determinarea la analizator
automat
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88.1 33100000-1 Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40-
175 ml.)determinarea la analizator automat

Mililitru 500.00 Metoda de determinare: Fotometrică cu
crezolftaleină Tipul reagenţilor: Lichid
Stabil gata pentru folosire, cu calibrator
Material pentru investigatii: Ser, plasma
heparinizată , urina Limita minimă de
detectie pentru set: < 0.01m mol/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.3
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.3
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7
mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă
la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic de 12
luni din data livrării; Seturile vor fi livrate
în ambalaj original, securizat, marcat şi
etichetat de producător, fără preambalare;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

89 Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul
40-175 ml.) determinarea la analizator
semiautomat
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89.1 33100000-1 Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40-
175 ml.) determinarea la analizator
semiautomat

Mililitru 2350.00 Metoda de determinare: Fotometrică cu
crezolftaleină Tipul reagenţilor: Lichid
Stabil gata pentru folosire, cu calibrator
Material pentru investigatii: Ser, plasma
heparinizată , urina Limita minimă de
detectie pentru set: < 0.01m mol/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.3
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.3
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7
mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă
la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic de 12
luni din data livrării; Seturile vor fi livrate
în ambalaj original, securizat, marcat şi
etichetat de producător, fără preambalare;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

90 Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane
cu volu+B82mul 40-175
ml.)determinarea la analizator automat
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90.1 33100000-1 Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu
volu+B82mul 40-175 ml.)determinarea la
analizator automat

Mililitru 83350.00 Metoda de determinare: Fotometrică
CHOD-PAP Tipul reagenţilor: Lichid
Stabil gata pentru folosire. Monoreagent.
Cu calibrator Material pentru investigatii:
Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita
minimă de detectie pentru set: < 0,08
mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial:
< 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial:
< 2.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35
mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l,
Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai mic de 12 luni din data
livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj
original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

91 Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane
cu volu+B82mul 40-175
ml.)determinarea la analizator
semiautomat
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91.1 33100000-1 Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu
volu+B82mul 40-175 ml.)determinarea la
analizator semiautomat

Mililitru 100175.00 Metoda de determinare: Fotometrică
CHOD-PAP Tipul reagenţilor: Lichid
Stabil gata pentru folosire. Monoreagent.
Cu calibrator Material pentru investigatii:
Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita
minimă de detectie pentru set: < 0,08
mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial:
< 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial:
< 2.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35
mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l,
Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai mic de 12 luni din data
livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj
original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

92 Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane
cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la
analizator automat
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92.1 33100000-1 Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu
volumul 500-1000 ml.)determinarea la
analizator automat

Mililitru 14400.00 Metoda de determinare: Fotometrică
CHOD-PAP Tipul reagenţilor: Lichid
Stabil gata pentru folosire. Monoreagent.
Cu calibrator Material pentru investigatii:
Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita
minimă de detectie pentru set: < 0,08
mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial:
< 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial:
< 2.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35
mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l,
Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai mic de 12 luni din data
livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj
original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

93 Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane
cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la
analizator semiautomat



18.09.2020 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 69/127

93.1 33100000-1 Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu
volumul 500-1000 ml.)determinarea la
analizator semiautomat

Mililitru 53100.00 Metoda de determinare: Fotometrică
CHOD-PAP Tipul reagenţilor: Lichid
Stabil gata pentru folosire. Monoreagent.
Cu calibrator Material pentru investigatii:
Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita
minimă de detectie pentru set: < 0,08
mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial:
< 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial:
< 2.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35
mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l,
Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai mic de 12 luni din data
livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj
original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

94 Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu
volumul 40-175 ml.))determinarea la
analizator automat
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94.1 33100000-1 Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu
volumul 40-175 ml.))determinarea la
analizator automat

Mililitru 60325.00 Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe
fără deproteinizare. Determinare cinetică
cu calibrator. Tipul reagenţilor: Lichid
Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată , urina Limita minimă
de detectie pentru set: < 15 mcmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.05
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.05
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7
mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă
la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni din data livrării; Seturile vor fi
livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambaC86laj in
una din limbile de circulare intenațională).

95 Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu
volumul 40-175 ml.))determinarea la
analizator semiautomat
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95.1 33100000-1 Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu
volumul 40-175 ml.))determinarea la
analizator semiautomat

Mililitru 123255.00 Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe
fără deproteinizare. Determinare cinetică
cu calibrator. Tipul reagenţilor: Lichid
Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată , urina Limita minimă
de detectie pentru set: < 15 mcmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.05
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.05
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7
mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă
la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni din data livrării; Seturile vor fi
livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

96 Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu
volumul 500-1000 ml.) determinarea la
analizator automat
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96.1 33100000-1 Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu
volumul 500-1000 ml.) determinarea la
analizator automat

Mililitru 20500.00 Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe
fără deproteinizare. Determinare cinetică
cu calibrator. Tipul reagenţilor: Lichid
Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată , urina Limita minimă
de detectie pentru set: < 15 mcmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.05
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.05
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7
mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă
la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni din data livrării; Seturile vor fi
livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

97 Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu
volumul 500-1000 ml.)determinarea la
analizator semiautomat
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97.1 33100000-1 Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu
volumul 500-1000 ml.)determinarea la
analizator semiautomat

Mililitru 32250.00 Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe
fără deproteinizare. Determinare cinetică
cu calibrator. Tipul reagenţilor: Lichid
Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată , urina Limita minimă
de detectie pentru set: < 15 mcmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.05
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.05
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7
mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă
la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni din data livrării; Seturile vor fi
livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

98 Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu
volumul 40-175 ml.)determinarea la
analizator automat
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98.1 33100000-1 Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu
volumul 40-175 ml.)determinarea la
analizator automat

Mililitru 12850.00 Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul
reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru
folosire. Bireagent Material pentru
investigatii: Ser, plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru set: < 2
U/L Coeficientul de variaţie intraserial: <
1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: <
1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7
mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 4,5 g/l, Lipemie pînă
la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni din data livrării; Seturile vor fi
livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

99 Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu
volumul 40-175 ml.)determinarea la
analizator semiautomat
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99.1 33100000-1 Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu
volumul 40-175 ml.)determinarea la
analizator semiautomat

Mililitru 8025.00 Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul
reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru
folosire. Bireagent Material pentru
investigatii: Ser, plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru set: < 2
U/L Coeficientul de variaţie intraserial: <
1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: <
1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7
mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 4,5 g/l, Lipemie pînă
la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni din data livrării; Seturile vor fi
livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

100 Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul
40-175 ml.)determinarea la analizator
automat
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100.1 33100000-1 Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul
40-175 ml.)determinarea la analizator
automat

Mililitru 67670.00 Metoda de determinare: Fotometrică cu
Hexokinaza Tipul reagenţilor: Lichid
Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA, fluorinizată sau
heparinizată , urina Limita minimă de
detectie pentru set: < 0.1 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 7.0
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9
mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă
la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni din data livrării; Seturile vor fi
livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

101 Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul
40-175 ml.)determinarea la analizator
semiautomat
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101.1 33100000-1 Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul
40-175 ml.)determinarea la analizator
semiautomat

Mililitru 104125.00 Metoda de determinare: Fotometrică cu
Hexokinaza Tipul reagenţilor: Lichid
Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA, fluorinizată sau
heparinizată , urina Limita minimă de
detectie pentru set: < 0.1 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 7.0
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9
mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă
la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni din data livrării; Seturile vor fi
livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

102 Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul
500-1000 ml.)determinarea la analizator
automat
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102.1 33100000-1 Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul
500-1000 ml.)determinarea la analizator
automat

Mililitru 7500.00 Metoda de determinare: Fotometrică cu
Hexokinaza Tipul reagenţilor: Lichid
Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA, fluorinizată sau
heparinizată , urina Limita minimă de
detectie pentru set: < 0.1 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 7.0
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9
mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă
la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni din data livrării; Seturile vor fi
livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

103 Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul
500-1000 ml.)determinarea la analizator
semiautomat
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103.1 33100000-1 Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul
500-1000 ml.)determinarea la analizator
semiautomat

Mililitru 37300.00 Metoda de determinare: Fotometrică cu
Hexokinaza Tipul reagenţilor: Lichid
Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA, fluorinizată sau
heparinizată , urina Limita minimă de
detectie pentru set: < 0.1 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 7.0
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9
mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă
la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni din data livrării; Seturile vor fi
livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

104 Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul
40-175 ml.)determinarea la analizator
automat
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104.1 33100000-1 Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul
40-175 ml.)determinarea la analizator
automat

Mililitru 67000.00 Metoda de determinare: Fotometrică cu
GOD-PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil
gata pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA , fluorinizată sau
heparinizată , urina Limita minimă de
detectie pentru set: < 0.1 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 7.0
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9
mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă
la 20 g/l. Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni din data livrării; Seturile vor fi
livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

105 Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul
40-175 ml.)determinarea la analizator
semiautomat
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105.1 33100000-1 Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul
40-175 ml.)determinarea la analizator
semiautomat

Mililitru 59500.00 Metoda de determinare: Fotometrică cu
GOD-PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil
gata pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA , fluorinizată sau
heparinizată , urina Limita minimă de
detectie pentru set: < 0.1 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 7.0
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9
mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă
la 20 g/l. Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni din data livrării; Seturile vor fi
livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

106 Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul
500-1000 ml.)determinarea la analizator
automat
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106.1 33100000-1 Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul
500-1000 ml.)determinarea la analizator
automat

Mililitru 26000.00 Metoda de determinare: Fotometrică cu
GOD-PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil
gata pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA , fluorinizată sau
heparinizată , urina Limita minimă de
detectie pentru set: < 0.1 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 7.0
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9
mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă
la 20 g/l. Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni din data livrării; Seturile vor fi
livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

107 Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul
500-1000 ml.)determinarea la analizator
semiautomat
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107.1 33100000-1 Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul
500-1000 ml.)determinarea la analizator
semiautomat

Mililitru 89000.00 Metoda de determinare: Fotometrică cu
GOD-PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil
gata pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA , fluorinizată sau
heparinizată , urina Limita minimă de
detectie pentru set: < 0.1 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 7.0
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9
mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă
la 20 g/l. Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni din data livrării; Seturile vor fi
livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

108 Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator automat
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108.1 33100000-1 Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator automat

Mililitru 7300.00 Metoda de determinare: Fotometrică cu
feren. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Material pentru
investigatii: Ser, plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru set: <
0.9 mcmol/ l Coeficientul de variaţie
intraserial: < 3.0 Coeficientul de variaţie
extraserial: < 4.0 Interferenţe: Bilirubina
pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la
1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă
la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic de 12
luni din data livrării; Seturile vor fi livrate
în ambalaj original, securizat, marcat şi
etichetat de producător, fără preambalare;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

109 Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator
semiautomat
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109.1 33100000-1 Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator semiautomat

Mililitru 12370.00 Metoda de determinare: Fotometrică cu
feren. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Material pentru
investigatii: Ser, plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru set: <
0.9 mcmol/ l Coeficientul de variaţie
intraserial: < 3.0 Coeficientul de variaţie
extraserial: < 4.0 Interferenţe: Bilirubina
pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la
1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă
la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic de 12
luni din data livrării; Seturile vor fi livrate
în ambalaj original, securizat, marcat şi
etichetat de producător, fără preambalare;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

110 Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 500-
1000 ml.)determinarea la analizator
automat
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110.1 33100000-1 Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator automat

Mililitru 500.00 Metoda de determinare: Fotometrică cu
feren. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Material pentru
investigatii: Ser, plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru set: <
0.9 mcmol/ l Coeficientul de variaţie
intraserial: < 3.0 Coeficientul de variaţie
extraserial: < 4.0 Interferenţe: Bilirubina
pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la
1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă
la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic de 12
luni din data livrării; Seturile vor fi livrate
în ambalaj original, securizat, marcat şi
etichetat de producător, fără preambalare;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

111 Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 500-
1000 ml.)determinarea la analizator
semiautomat
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111.1 33100000-1 Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator semiautomat

Mililitru 1000.00 Metoda de determinare: Fotometrică cu
feren. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Material pentru
investigatii: Ser, plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru set: <
0.9 mcmol/ l Coeficientul de variaţie
intraserial: < 3.0 Coeficientul de variaţie
extraserial: < 4.0 Interferenţe: Bilirubina
pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la
1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă
la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic de 12
luni din data livrării; Seturile vor fi livrate
în ambalaj original, securizat, marcat şi
etichetat de producător, fără preambalare;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

112 LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 40-
175 ml.)determinarea la analizator
automat
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112.1 33100000-1 LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator automat

Mililitru 6300.00 Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativa. Determinare cinetica Tipul
reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru
folosire. Bireagent. Cu calibrator Material
pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 5,0 U/L Coeficientul de
variaţie intraserial: < 10,0 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 8,0 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie -
trigliceride pînă la 21g/l. Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai mic de 12 luni din data
livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj
original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

113 LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 40-
175 ml.)determinarea la analizator
semiautomat
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113.1 33100000-1 LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator semiautomat

Mililitru 13550.00 Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativa. Determinare cinetica Tipul
reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru
folosire. Bireagent. Cu calibrator Material
pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 5,0 U/L Coeficientul de
variaţie intraserial: < 10,0 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 8,0 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie -
trigliceride pînă la 21g/l. Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai mic de 12 luni din data
livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj
original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

114 Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul 40-
175 ml.)determinarea la analizator
automat
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114.1 33100000-1 Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul 40-
175 ml.)determinarea la analizator automat

Mililitru 1250.00 Metoda de determinare: Colorimetric
fermentativa Tipul reagenţilor: Lichid
Stabil gata pentru folosire. Bireagent.
Material pentru investigatii: Ser, plasma
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 2,0 U/L Coeficientul de
variaţie intraserial: < 1,5 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 1,0 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Lipemie -
trigliceride pînă la 11g/l. Hemoglobina
pînă la 5,5 g/l. Termenul de valabilitate
indicat pe ambalaj de producător nu mai
mic de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

115 Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul 40-
175 ml.)determinarea la analizator
semiautomat
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115.1 33100000-1 Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul 40-
175 ml.)determinarea la analizator
semiautomat

Mililitru 1375.00 Metoda de determinare: Colorimetric
fermentativa Tipul reagenţilor: Lichid
Stabil gata pentru folosire. Bireagent.
Material pentru investigatii: Ser, plasma
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 2,0 U/L Coeficientul de
variaţie intraserial: < 1,5 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 1,0 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Lipemie -
trigliceride pînă la 11g/l. Hemoglobina
pînă la 5,5 g/l. Termenul de valabilitate
indicat pe ambalaj de producător nu mai
mic de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

116 Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu
volumul 40-175 ml.)determinarea la
analizator automat



18.09.2020 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 92/127

116.1 33100000-1 Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu
volumul 40-175 ml.)determinarea la
analizator automat

Mililitru 6400.00 Metoda de determinare: Fotometrica Tipul
reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru
folosire. Monoreagent. Cu calibrator
Material pentru investigatii: Ser, plasma
heparinizată ,urina, LCR. Limita minimă
de detectie pentru set: < 0.02m mol/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.03
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.06
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7
mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic de 12
luni din data livrării; Seturile vor fi livrate
în ambalaj original, securizat, marcat şi
etichetat de producător, fără preambalare;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă.*Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

117 Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu
volumul 40-175 ml.)determinarea la
analizator semiautomat
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117.1 33100000-1 Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu
volumul 40-175 ml.)determinarea la
analizator semiautomat

Mililitru 9680.00 Metoda de determinare: Fotometrica Tipul
reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru
folosire. Monoreagent. Cu calibrator
Material pentru investigatii: Ser, plasma
heparinizată ,urina, LCR. Limita minimă
de detectie pentru set: < 0.02m mol/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.03
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.06
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7
mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic de 12
luni din data livrării; Seturile vor fi livrate
în ambalaj original, securizat, marcat şi
etichetat de producător, fără preambalare;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă.*Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

118 Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane
cu volumul 40-175 ml.)determinarea la
analizator automat
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118.1 33100000-1 Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu
volumul 40-175 ml.)determinarea la
analizator automat

Mililitru 19225.00 Metoda de determinare: Fotometrică cu
biuret. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil
gata pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată Limita minimă de
detectie pentru set: < 5,0 g/l Coeficientul
de variaţie intraserial: < 0.1 Coeficientul
de variaţie extraserial: < 0.15 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie -
trigliceride pînă la 11g/l. Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai mic de 12 luni din data
livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj
original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă.*Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

119 Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane
cu volumul 40-175 ml.)determinarea la
analizator semiautomat
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119.1 33100000-1 Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu
volumul 40-175 ml.)determinarea la
analizator semiautomat

Mililitru 52195.00 Metoda de determinare: Fotometrică cu
biuret. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil
gata pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată Limita minimă de
detectie pentru set: < 5,0 g/l Coeficientul
de variaţie intraserial: < 0.1 Coeficientul
de variaţie extraserial: < 0.15 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie -
trigliceride pînă la 11g/l. Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai mic de 12 luni din data
livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj
original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă.*Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

120 Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane
cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la
analizator automat
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120.1 33100000-1 Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu
volumul 500-1000 ml.)determinarea la
analizator automat

Mililitru 10000.00 Metoda de determinare: Fotometrică cu
biuret. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil
gata pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată Limita minimă de
detectie pentru set: < 5,0 g/l Coeficientul
de variaţie intraserial: < 0.1 Coeficientul
de variaţie extraserial: < 0.15 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie -
trigliceride pînă la 11g/l. Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai mic de 12 luni din data
livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj
original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă.*Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

121 Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane
cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la
analizator semiautomat
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121.1 33100000-1 Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu
volumul 500-1000 ml.)determinarea la
analizator semiautomat

Mililitru 7700.00 Metoda de determinare: Fotometrică cu
biuret. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil
gata pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată Limita minimă de
detectie pentru set: < 5,0 g/l Coeficientul
de variaţie intraserial: < 0.1 Coeficientul
de variaţie extraserial: < 0.15 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie -
trigliceride pînă la 11g/l. Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai mic de 12 luni din data
livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj
original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă.*Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

122 Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu
volumul 40-175 ml.)determinarea la
analizator automat
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122.1 33100000-1 Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu
volumul 40-175 ml.)determinarea la
analizator automat

Mililitru 40675.00 Metoda de determinare: Fotometrică GPO
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Monoreagent. Cu
calibrator Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată Limita
minimă de detectie pentru set: < 0,01
mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial:
< 3.5 Coeficientul de variaţie extraserial:
< 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic de 12
luni din data livrării; Seturile vor fi livrate
în ambalaj original, securizat, marcat şi
etichetat de producător, fără preambalare;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă.*Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

123 Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu
volumul 40-175 ml.)determinarea la
analizator semiautomat
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123.1 33100000-1 Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu
volumul 40-175 ml.)determinarea la
analizator semiautomat

Mililitru 61250.00 Metoda de determinare: Fotometrică GPO
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Monoreagent. Cu
calibrator Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată Limita
minimă de detectie pentru set: < 0,01
mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial:
< 3.5 Coeficientul de variaţie extraserial:
< 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic de 12
luni din data livrării; Seturile vor fi livrate
în ambalaj original, securizat, marcat şi
etichetat de producător, fără preambalare;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă.*Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

124 Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu
volumul 500-1000 ml.)determinarea la
analizator automat
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124.1 33100000-1 Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu
volumul 500-1000 ml.)determinarea la
analizator automat

Mililitru 6500.00 Metoda de determinare: Fotometrică GPO
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Monoreagent. Cu
calibrator Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată Limita
minimă de detectie pentru set: < 0,01
mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial:
< 3.5 Coeficientul de variaţie extraserial:
< 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic de 12
luni din data livrării; Seturile vor fi livrate
în ambalaj original, securizat, marcat şi
etichetat de producător, fără preambalare;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă.*Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

125 Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu
volumul 500-1000 ml.)determinarea la
analizator semiautomat
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125.1 33100000-1 Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu
volumul 500-1000 ml.)determinarea la
analizator semiautomat

Mililitru 5700.00 Metoda de determinare: Fotometrică GPO
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Monoreagent. Cu
calibrator Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată Limita
minimă de detectie pentru set: < 0,01
mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial:
< 3.5 Coeficientul de variaţie extraserial:
< 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic de 12
luni din data livrării; Seturile vor fi livrate
în ambalaj original, securizat, marcat şi
etichetat de producător, fără preambalare;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă.*Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

126 Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator automat
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126.1 33100000-1 Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator automat

Mililitru 34925.00 Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă Tipul reagenţilor: Lichid
Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator Material pentru investigatii: Ser,
plasma fara hepariniat de amoniu, urina
proaspata Limita minimă de detectie
pentru set: < 0.3 mmol/l Coeficientul de
variaţie intraserial: < 2.0 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 3.5 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie -
trigliceride pînă la 21g/l. Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai mic de 12 luni din data
livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj
original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă.*Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

127 Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator
semiautomat
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127.1 33100000-1 Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator semiautomat

Mililitru 71280.00 Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă Tipul reagenţilor: Lichid
Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator Material pentru investigatii: Ser,
plasma fara hepariniat de amoniu, urina
proaspata Limita minimă de detectie
pentru set: < 0.3 mmol/l Coeficientul de
variaţie intraserial: < 2.0 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 3.5 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie -
trigliceride pînă la 21g/l. Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai mic de 12 luni din data
livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj
original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă.*Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

128 Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator automat
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128.1 33100000-1 Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator automat

Mililitru 32360.00 Metoda de determinare: Cinetică ureaze
UV. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator
Material pentru investigatii: Ser, plasma
fara hepariniat de amoniu, urina proaspata
Limita minimă de detectie pentru set: <
0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie
intraserial: < 2.0 Coeficientul de variaţie
extraserial: < 3.5 Interferenţe: Acid
Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina
pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la
5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic de 12
luni din data livrării; Seturile vor fi livrate
în ambalaj original, securizat, marcat şi
etichetat de producător, fără preambalare;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă.*Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

129 Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator
semiautomat
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129.1 33100000-1 Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator semiautomat

Mililitru 83800.00 Metoda de determinare: Cinetică ureaze
UV. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator
Material pentru investigatii: Ser, plasma
fara hepariniat de amoniu, urina proaspata
Limita minimă de detectie pentru set: <
0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie
intraserial: < 2.0 Coeficientul de variaţie
extraserial: < 3.5 Interferenţe: Acid
Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina
pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la
5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic de 12
luni din data livrării; Seturile vor fi livrate
în ambalaj original, securizat, marcat şi
etichetat de producător, fără preambalare;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă.*Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

130 Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 500-
1000 ml.)determinarea la analizator
automat
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130.1 33100000-1 Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 500-
1000 ml.)determinarea la analizator
automat

Mililitru 25900.00 Metoda de determinare: Cinetică ureaze
UV. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator
Material pentru investigatii: Ser, plasma
fara hepariniat de amoniu, urina proaspata
Limita minimă de detectie pentru set: <
0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie
intraserial: < 2.0 Coeficientul de variaţie
extraserial: < 3.5 Interferenţe: Acid
Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina
pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la
5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic de 12
luni din data livrării; Seturile vor fi livrate
în ambalaj original, securizat, marcat şi
etichetat de producător, fără preambalare;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă.*Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă RC:R[1]C*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate
si etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de circulare
intenațională).

131 Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 500-
1000 ml.)determinarea la analizator
semiautomat
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131.1 33100000-1 Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 500-
1000 ml.)determinarea la analizator
semiautomat

Mililitru 21000.00 Metoda de determinare: Cinetică ureaze
UV. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator
Material pentru investigatii: Ser, plasma
fara hepariniat de amoniu, urina proaspata
Limita minimă de detectie pentru set: <
0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie
intraserial: < 2.0 Coeficientul de variaţie
extraserial: < 3.5 Interferenţe: Acid
Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina
pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la
5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic de 12
luni din data livrării; Seturile vor fi livrate
în ambalaj original, securizat, marcat şi
etichetat de producător, fără preambalare;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă.*Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă RC:R[1]C*
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate
si etichetate (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de circulare
intenațională).

132 Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu
volumul 40-175 ml.)determinarea la
analizator automat
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132.1 33100000-1 Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu
volumul 40-175 ml.)determinarea la
analizator automat

Mililitru 40855.00 Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă. Tipul reagenţilor: Lichid
Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată , urina
Limita minimă de detectie pentru set: <
4.2 mcmol/ l Coeficientul de variaţie
intraserial: < 0.1 Coeficientul de variaţie
extraserial: < 0.15 Interferenţe: Bilirubina
pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pînă la
1,1 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic de 12
luni din data livrării; Seturile vor fi livrate
în ambalaj original, securizat, marcat şi
etichetat de producător, fără preambalare;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă.*Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

133 Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu
volumul 40-175 ml.)determinarea la
analizator semiautomat
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133.1 33100000-1 Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu
volumul 40-175 ml.)determinarea la
analizator semiautomat

Mililitru 54250.00 Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă. Tipul reagenţilor: Lichid
Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată , urina
Limita minimă de detectie pentru set: <
4.2 mcmol/ l Coeficientul de variaţie
intraserial: < 0.1 Coeficientul de variaţie
extraserial: < 0.15 Interferenţe: Bilirubina
pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pînă la
1,1 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic de 12
luni din data livrării; Seturile vor fi livrate
în ambalaj original, securizat, marcat şi
etichetat de producător, fără preambalare;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă.*Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

134 Hemoglobina glicozilata (HbA1c)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator automat
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134.1 33100000-1 Hemoglobina glicozilata (HbA1c)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator automat

Mililitru 14600.00 Metoda de determinare: Imunoturbidim
etrică Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator,
minimum 3 niveluri. Material pentru
investigatii: Sînge integru cu EDTA
Limita minimă de detectie pentru set: <
1,5% Coeficientul de variaţie intraserial: <
0,3 Coeficientul de variaţie extraserial:
<0,2 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
3.5 mmol/l, Bilirubina pînă la 4,4 mmol/l,
Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l,
Hemoglobina pînă la 5.5 g/l, Factorul
reumatoid pînă la 500 Ul/ml Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai mic de 12 luni din data
livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj
original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă.*Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

135 Hemoglobina glicozilata (HbA1c)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat
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135.1 33100000-1 Hemoglobina glicozilata (HbA1c)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)
determinarea la analizator semiautomat

Mililitru 5450.00 Metoda de determinare: Imunoturbidim
etrică Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator,
minimum 3 niveluri. Material pentru
investigatii: Sînge integru cu EDTA
Limita minimă de detectie pentru set: <
1,5% Coeficientul de variaţie intraserial: <
0,3 Coeficientul de variaţie extraserial:
<0,2 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
3.5 mmol/l, Bilirubina pînă la 4,4 mmol/l,
Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l,
Hemoglobina pînă la 5.5 g/l, Factorul
reumatoid pînă la 500 Ul/ml Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai mic de 12 luni din data
livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj
original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă.*Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

136 Hemoglobina glicozilata (HbA1c)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator
semiautomat
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136.1 33100000-1 Hemoglobina glicozilata (HbA1c)
(Flacoane cu volumul 500-1000
ml.)determinarea la analizator semiautomat

Mililitru 1000.00 Metoda de determinare: Imunoturbidim
etrică Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator,
minimum 3 niveluri. Material pentru
investigatii: Sînge integru cu EDTA
Limita minimă de detectie pentru set: <
1,5% Coeficientul de variaţie intraserial: <
0,3 Coeficientul de variaţie extraserial:
<0,2 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
3.5 mmol/l, Bilirubina pînă la 4,4 mmol/l,
Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l,
Hemoglobina pînă la 5.5 g/l, Factorul
reumatoid pînă la 500 Ul/ml Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai mic de 12 luni din data
livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj
original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă.*Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

137 LDL Colesterol (LDL Cholesterol)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator automat
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137.1 33100000-1 LDL Colesterol (LDL Cholesterol)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator automat

Mililitru 24900.00 Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă cu protecţia selectivă a
colesterolului LDL. Fără sedimentare.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent Material pentru
investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 0.03 mmol/l Coeficientul de
variaţie intraserial: < 1.5 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 1.0 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 3,0 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie -
trigliceride pînă la 11 g/l Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai mic de 12 luni din data
livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj
original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă.*Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

138 LDL Colesterol (LDL Cholesterol)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator
semiautomat



18.09.2020 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 114/127

138.1 33100000-1 LDL Colesterol (LDL Cholesterol)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator semiautomat

Mililitru 10180.00 Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă cu protecţia selectivă a
colesterolului LDL. Fără sedimentare.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent Material pentru
investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 0.03 mmol/l Coeficientul de
variaţie intraserial: < 1.5 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 1.0 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 3,0 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie -
trigliceride pînă la 11 g/l Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai mic de 12 luni din data
livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj
original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă.*Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

139 HDL Colesterol (HDL Cholesterol)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator automat
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139.1 33100000-1 HDL Colesterol (HDL Cholesterol)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator automat

Mililitru 17900.00 Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă cu imunoinhibiţia a
colesterolului LDL şi VLDL. Fara
sedimentare. Tipul reagenţilor: Lichid
Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator. Material pentru investigatii:
Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita
minimă de detectie pentru set: < 0.03
mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial:
< 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial:
< 2.0 Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic de 12
luni din data livrării; Seturile vor fi livrate
în ambalaj original, securizat, marcat şi
etichetat de producător, fără preambalare;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă.*Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

140 HDL Colesterol (HDL Cholesterol)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator
semiautomat
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140.1 33100000-1 HDL Colesterol (HDL Cholesterol)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator semiautomat

Mililitru 11605.00 Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă cu imunoinhibiţia a
colesterolului LDL şi VLDL. Fara
sedimentare. Tipul reagenţilor: Lichid
Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator. Material pentru investigatii:
Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita
minimă de detectie pentru set: < 0.03
mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial:
< 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial:
< 2.0 Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic de 12
luni din data livrării; Seturile vor fi livrate
în ambalaj original, securizat, marcat şi
etichetat de producător, fără preambalare;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă.*Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

141 Creatinchinaz a totală (Creatinkinase
totale) (Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator automat
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141.1 33100000-1 Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator automat

Mililitru 5000.00 Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul
reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru
folosire. Bireagent Material pentru
investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 2 U/L Coeficientul de
variaţie intraserial: < 2,0 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 2,5 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă
la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate
indicat pe ambalaj de producător nu mai
mic de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă.*Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

142 Creatinchinaz a totală (Creatinkinase
totale) (Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator
semiautomat
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142.1 33100000-1 Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator semiautomat

Mililitru 10525.00 Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul
reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru
folosire. Bireagent Material pentru
investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 2 U/L Coeficientul de
variaţie intraserial: < 2,0 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 2,5 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă
la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate
indicat pe ambalaj de producător nu mai
mic de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă.*Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

143 Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator automat
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143.1 33100000-1 Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator automat

Mililitru 6000.00 Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul
reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru
folosire. Bireagent Material pentru
investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 2 U/L Coeficientul de
variaţie intraserial: < 2,0 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 2,5 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă
la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate
indicat pe ambalaj de producător nu mai
mic de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă.*Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

144 Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator
semiautomat
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144.1 33100000-1 Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB)
(Flacoane cu volumul 40-175
ml.)determinarea la analizator semiautomat

Mililitru 14600.00 Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul
reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru
folosire. Bireagent Material pentru
investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 2 U/L Coeficientul de
variaţie intraserial: < 2,0 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 2,5 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă
la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate
indicat pe ambalaj de producător nu mai
mic de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă.*Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

145 Proba cu timol (Flacoane cu volumul 40-
175 ml.)determinarea la analizator
automat
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145.1 33100000-1 Proba cu timol (Flacoane cu volumul 40-
175 ml.)determinarea la analizator automat

Mililitru 10000.00 Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul
reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru
folosire. Bireagent Material pentru
investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 2 U/L Coeficientul de
variaţie intraserial: < 2,0 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 2,5 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă
la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate
indicat pe ambalaj de producător nu mai
mic de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă.*Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

146 Proba cu timol (Flacoane cu volumul 40-
175 ml.)determinarea la analizator
semiautomat
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146.1 33100000-1 Proba cu timol (Flacoane cu volumul 40-
175 ml.)determinarea la analizator
semiautomat

Mililitru 42675.00 Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul
reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru
folosire. Bireagent Material pentru
investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 2 U/L Coeficientul de
variaţie intraserial: < 2,0 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 2,5 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă
la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate
indicat pe ambalaj de producător nu mai
mic de 12 luni din data livrării; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă.*Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

147 Proba cu timol (Flacoane cu volumul 10
ml.)determinarea la analizator automat
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147.1 33100000-1 Proba cu timol (Flacoane cu volumul 10
ml.)determinarea la analizator automat

Mililitru 40.00 Soluție concentrată , pentru diluție 1:50.
Material pentru investigatii: Ser, plasma
EDTA sau heparinizată Limita minimă de
detectie pentru set: < 0.5 mg/dl
Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0
Coeficientul de variaţie extraserial: < 8.0
Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 1,5 g/l lipemie
trigliceride pînă la 2 g/l Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai mic de 12 luni din data
livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj
original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă.*Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

148 Proba cu timol (Flacoane cu volumul 10
ml.)determinarea la analizator
semiautomat
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148.1 33100000-1 Proba cu timol (Flacoane cu volumul 10
ml.)determinarea la analizator semiautomat

Mililitru 42580.00 Soluție concentrată , pentru diluție 1:50.
Material pentru investigatii: Ser, plasma
EDTA sau heparinizată Limita minimă de
detectie pentru set: < 0.5 mg/dl
Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0
Coeficientul de variaţie extraserial: < 8.0
Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 1,5 g/l lipemie
trigliceride pînă la 2 g/l Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai mic de 12 luni din data
livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj
original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă.*Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -extras din in
Registrul de stat al dispozitivelor medicale
avizat cu ștampila umedă a participantului
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va
prezenta următoarele documente: a)
Declarația de conformitate CE și/sau
Certificat de conformitate CE b) ISO
13485 sau ISO 9001 (în dependență de
tipul produsului) * Toate specificațiile sus-
menționate obligator confirmate
documental de producător pe suport hîrtie
avizate cu ștampila umedă a
participantului. *În ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat. *Pentru
identificarea mai precisă participantul va
prezenta poză(e) cu dispozitivul medical
avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se
vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate
(se accepta inscriptia pe ambalaj in una
din limbile de circulare intenațională).

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

va indica)
NU

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

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

DA

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

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

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

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

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

NU

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

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

NU

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

Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (se
va indica)

NU

3.9 Oferta conform F3.1, original- semnat și ștampilat de către
operatorul economic

DA

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

NU

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

DA

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

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

NU

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

Nu se cere NU

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

Nu se cere NU

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

DA

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

DA

3.17 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

–copie– eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea
certificatului - conform cerinţelor Serviciul Fiscal de Statal
Republicii Moldova), confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Ofertantului;

DA

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

- confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Ofertantului;

DA

3.19 Declarație oferatantului cu privire la prezentarea a monstrelor pentru produsele noi
sau necunoscute pentru medici, în termen de 5 zile de la
solicitarea autorității contractante- original semnat și
ștampilat de către operatorul economic. Notă: monstrele se
vor prezenta în două exemplare.

DA

3.20 Declarație - Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va
constitui nu mai puțin de 80% din termenul total de
valabilitate al produsului, original- confirmată prin
semnătură și ștampila operatorului.

DA

3.21 Declarație originală 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.

DA

3.22 DUAE conform modelului atașat, original semnat și ștampilat DA
3.23 Specificații de preț - original - conform Formularului electronic plasat pe site

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

DA

3.24 Declarație privind respectarea condițiilor de păstrare și
transportare pentru reactivi

prin care ofertantul va garanta livrarea produselor la
destinatar cu respectarea condițiilor de păstrare și
transportare pe tot parcursul lanțului de transportare de la
fabricant la beneficiar, original- confirmată prin semnătură și
ștampila operatorului.

DA

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

DA
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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. 20/00189 din 06.10.2020"

4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare
de:

1.00% din valoarea ofertei fără TVA.

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

DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013

4.5 Termenul de
livrare/prestare/executare:

pînă la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.

4.7 Metoda şi condiţiile de plată vor fi: în termen de 30 zile de la recepţionarea facturii fiscale și actului de predare – primire
de catre CAPCS.

4.8 Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 120 zile
4.9 Ofertele în valută străină: Nu se acceptă

5. Depunerea şi deschiderea ofertelor
5.1 Plicurile vor conţine următoarea

informaţie suplimentară:
Licitaţie publică nr. 20/00189 
Pentru achiziţionarea de: Achiziționarea centralizată de reactivi și consumabile de
laborator conform necesităților IMSP, pentru anul 2021. 
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: 06.10.2020 11:00

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: 06.10.2020 11:00

5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la
următoare adresă:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Tel: 022-88-43-25 (48) 
Data, Ora: 06.10.2020 11:00

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:

06.10.2020

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. 20/00189 din 06.10.2020"
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7.5 Numărul maxim de zile pentru
semnarea şi prezentarea contractului
către autoritatea contractantă:

10 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 ________________________________


