








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

nr. 20/00168 01.09.2020din

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

Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare, pentru anul
2020Obiectul 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.:  56  din  01.09.2020.
În scopul achiziţionării "Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare, pentru anul 2020"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2020
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 Microtom rotativ

2.00Bucată1.1 Microtom rotativ - Operare manuala.
- Mecanism cu micrometru de
precizie ce necesita mentenanță
redusa, bazat pe sistem de rulmenți
autolubrifianți.
- Grosimea secțiunii reglabilă între
1-60µm:
1.între 1-10 µm setare cu pași de
maxim 1 µm
2.între 10-20 µm setare cu pași de
maxim 2 µm
3.între 20-60 µm setare cu pași de
maxim 5 µm
- Deplasare probă pe orizontală
pentru secționare - 26mm.
- Tăierea  se face prin acționarea
unei roți cu mâner, ce trebuie sa
aibă doua sisteme de blocare.
- Deplasare proba pe orizontală se
face prin acționarea unei roți cu
mâner în sensul acelor de ceasornic
sau invers, la alegerea utilizatorului,
cu posibilitatea customizării forței
de acționare.
- Deplasare proba pe verticală
minim 70mm.
- Dotat cu retracție de 40 µm ce
poate fi activată sau dezactivată
oricând.
- Dispozitiv de orientare precisă, cu
indicatoare din 2 în două grade și a
poziției de zero, de 0-8 grade pe axa
XY și cu calibratori vizuali colorați,
pentru stabilirea corecta a poziției
de zero.
- Grosime secțiune fasonare rapida
10 µm si 30 µm.
- Suport unic pentru lame profil lat
si îngust, cu deplasare laterală
pentru utilizarea întregii lame, cu
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată1.1 Microtom rotativ trei poziții presetate de stop.
- Trebuie sa fie dotat cu suport
pentru casete histologice, suport, tip
menghina pentru blocuri de
parafina.
- Cu sistem de balansare a forței în
timpul secționarii blocurilor de
diferite greutați, pentru reducerea
riscurilor de accidente.
- Tavă de colectare a reziduurilor
magnetica antistatică.
- Trebuie sa fie dotat cu sistem de
protecție si ejectare a lamei
(antiaccidentare).
- Posibilitate de upgrade  cu sistem
de răcire a probelor, direct pe
microtom.
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2 Gaz cromatograf cu Mass detecție (GC
MSD)

1.00Bucată2.1 Gaz cromatograf cu Mass detecție (GC MSD) Tipul injectorului Pentru coloane
capilare (cu divizare, fără divizare)
Temperatura maximă de operare a
injectorului ≥400 
Rezoluţia temperaturii ≥1 
Rata de splitare (maximală) ≥1:
7500
Bloc de menajare a gazului purtător
Controlul gazului  Automatic
Gazul, care poate fie utilizat  He,
N2, H2
Domeniul de presiune a gazului  De
la  0 pînă la ≥140 psi
Parametri prin care gazul poate fie
controlat  Presiune, viteza liniara,
debit
Termostat
Temperatura de lucru a
termostatului (minimală) Ambient
+ 10
Temperatura de lucru a
termostatului (maximală) ≥400
Program de temperatură ≥ 20 de
rampe
Rezoluţia temperaturii ≤0,1 
Detector
Tipul Detector de masa de tip mono
cuadrupol
Domeniu de temperatură a interfaţei
cu detectorul MS ≤ +100  pînă la  ≥
+330 
Mod de ionizare:  Prin impact
electronic (E.I)
Energia de ionizare: de la ≤ 15 pînă
la ≥ 180 eV
Curent de ionizare de la ≤10 pînă la
≥220 µA
Sistem de vid Pompă de vid
preliminar
(cu debitul cel puţin 30L/min) +
Pompă de vid turbomoleculară
(cu debitul cel puţin 170L/sec (He)
Domeniu de temperatură a sursei de
ioni de la  ≥ +130  pînă la  ≥
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată2.1 Gaz cromatograf cu Mass detecție (GC MSD) +250 
Numarul de filamente Minimum 2
Schimbarea automata a filamentelor
Da
Domeniul de masa de la ≤ 3 pînă la
≥1000 m/z
Mod de măsurare înregistrarea
maselor în diapazon întreg (SCAN),
înregistrarea maselor selectate
(SIM)
Viteza maximă de scanare  ≥ 18000
u/sec
Interval minim dintre scanări ≤ 0,01
sec
Resoluţie  de la ≤ 0, 7 unităţi
atomici de masă
Autodozator
Capacitatea  ≥50 poziţii pentru
probe
Volumul probei injectate  De la
≤0,1 microlitri pînă la ≥250
microlitri
Numărul de injecţii pentru o proba
1-99
Regimele de mişcarea pistonului în
seringa Cel puţin 2 regime (rapid şi
încet)
Protecţia alimentării cu energie
electrică
  Sursa alimentate neintreruptibila
(60 min cu sistem automat pentru
deconectarea de sigutanță a
sistemei)
Colectarea şi prelucrarea datelor
Software elaborat de producator
Materiale suplimentare • Seringi
pentru autodozator (cel puţin 3
buc.) cu volum pînă la 10 microlitri,
cu piston din metal cu PTFE, cu
acul fixat, cu forma acului conic;
• Fiole pentru spălarea seringei în
autodozator (cel puţin 4 buc.);
• Set de instrumente şi materiale
consumabile (septe, lainere, fibre de
sticlă,  lichide pentru pompa de vid
în caz de utilizarea pompei de vid
cu ulei, ferule etc.) pentru
mentenanţa tehnică  a injectorului,
sursei de ioni, pompei de vid,
coloanei cromatografice;
• Set de filtre necesare pentru
purificarea gazelor;
• Set de materiale necesare pentru
conectarea gazelor şi pompei de
vid;
• Substanţe pentru calibrarea şi
calificarea detectorului de masa
(PFTBA, OFN);
• PC cu soft instalat pentru
colectarea și prelucrarea datelor
(incluziv cu biblioteca spectrelor de
masa NIST Mass Spectral Database
Library 2017).
Cerinţele suplimentare  • La
momentul livrării  și dării în
exploatare Cromatograful trebuie sa
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată2.1 Gaz cromatograf cu Mass detecție (GC MSD) mijloacelor de măsurare permise
spre utilizare în Republica Moldova
şi să fie cu certificat de verificare
metrologică pentru cel puţin un an
înainte;
• Certificat de confirmare CE a
bunurilor;
• Certificat de instruire a
personalului de către producător;

• Manual de operare în limba
engleză și romînă;
• Lista serviciilor de garanție și post
garanții oferite;
• Instalarea, pornirea şi treningul
personalului  - gratis cu durata de
max 7 zile.
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3 Etuvă (dulap de uscare)

1.00Bucată3.1 Etuvă (dulap de uscare) - interior din oţel –inox;
- exterior metallic vopsit;
- Circulaţia aerului forţata;
- diapazon de temperarură  de la
+5ºC peste ambient pînă la +300ºC;
- display LCD;
- control prin microprocesare pentru
timp şi temperatură;
- alarma și protecție în cazul
defectării senzorului de temperatură
și supraîncălzire;
- system de control în cazul
căderilor de curent;
- funcţie autocontrol;
  - ceas în timp real;
- volum: cel puţin 110 litri;
- posibilitatea de memorare a cel
puţin 3 programe definite de
utilizator;
- setare - pornire întîrziată (de la 1
minut pînă la cel puţin 90 minute);
- timp selectabil de operare pentru
temperatură curentă: de la 1 minut
pînă la cel puţin 90 minute;
- înregistrarea temperaturii medii,
minime şi maxime pentru fiecare
segment;
- monitorizarea parametrilor în
timpul fincţionării.

33100000-1

4 Autodozator cu termostatare (headspace
autosampler) pentru GC

1.00Bucată4.1 Autodozator cu termostatare (headspace
autosampler) pentru GC

- compatibilitate cu gaz
cromatograful Shimadzu GC-2014
la nivel de aparataj cât şi software;
- capacitatea  - minim 20 de vialuri;
-diapazon de termostatare a
probelor –  de la  ≤ +40 °C pînă ≥
+220 °C;
- diapazon de temperaturi al liniei
de transfer a probelor –  de la  ≤
+40 °C pînă ≥  +220 °C;

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată4.1 Autodozator cu termostatare (headspace
autosampler) pentru GC

- funcţia de agitare a vialurilor în
procesul de termostatare – prezentă;
- control debitului gazelor –
electronic;
- pornirea, oprirea şi controlul
lucrului dispozitivului – prin
software de control al
cromatografului de gaz Shimadzu
GC-2014.
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5 Centrifugă de laborator

1.00Bucată5.1 Centrifugă de laborator - viteza de rotație: cel puţin 6000
rotaţii pe minut;
- funcţia de răcire;
- afișare digitală a parametrilor de
lucru: timp si rotație;
- tensiune de alimentare 220 V;
In set cu rotor ungiular cu min. 6
pozitii pentru tuburi de 10 ml, 15
ml si 50 ml
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6 Sterilizator

1.00Bucată6.1 Sterilizator Sterilizatorul cu aer este destinat
sterilizării instrumentelor
chirurgicale,
veselei din sticlă/
Denumirea echipamentului
 Sterilizator de aer automat
Volumul camerei (l) 160
Putere, kW, nu mai mult 2,7
Greutate, kg, nu mai mult 85
Regimurile de temperatură setate,
°C 50…200
Timpul de încălzire a
sterilizatorului până la + 180 °С,
min, nu mai mult 55
Timp de expunere prestabilit, min
1…999
Abaterea maximă a temperaturii în
camera încărcată de la valoarea
nominală, °С, nu mai mult ±3
Timpul mediu dintre eșecuri, h, cel
puțin 2500
Timpul de funcţionare continuă pe
zi, h, cel puțin 16
Oprirea de urgență a sterilizatorului
de la rețea la o supraîncălzire în
cameră, °C, nu mai mult 205…235
Pachet Raft - 2 unități
  Suport - 1 unitate
Sursa de alimentare V / Hz 220/50

33100000-1

7 Stand magnetic pentru extragerea AND
1.00Bucată7.1 Stand magnetic pentru extragerea AND Stand Magnetic cu 16 poziții pentru

tuburi 1.5-2.0 ml pentru extragerea
ADN
Parametrii solicitați: Destinat
pentru laborator genetic. Câmp
magnetic direcționat. 16 poziții
pentru tuburi 1.5-2.0 ml.
Compatibil cu diferite produse de

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată7.1 Stand magnetic pentru extragerea AND tip „PrepFiler”. Capacitatea de
lucru cu 16 tuburi de 1,5 mL sau
2.0 ml. Diapazonul volum: de la 10
μL - 2000 μL. Raftul pentru probe:
detașabil de pe suportul magnetic;
permite vortexarea împreună cu
tuburile pline; permite spălarea; UV
rezistent.
Timp maxim de intervenție în
perioada de garanție și post garanție
va fi 24 ore. Instalarea și punerea în
funcțiune la sediul beneficiarului.
Școlarizare: Personal medical:
minim 5 zile. Personal tehnic:
minim 5 zile.
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8 Termo agitator pentru tuburi 1.5-2mL

1.00Bucată8.1 Termo agitator pentru tuburi 1.5-2mL Termostat-Termo-shaker
Parametrii solicitați: Destinat
pentru laborator genetic. Instrument
de amestecare ușoară a tuburilor în
regim stail controlat de lungă
durată. Tuburi tip eppendorf de
1,5+ ml. Bloc pentru min. 24 tuburi.
Display digital: temperatura în °C,
timp, viteza de mixare. Frecvența
de mixare: 0 - 3000 rpm. Orbita de
mixare: minim 2 mm. Rezoluție
viteză: max 10 rpm. Interval control
de temperatură: RT +5°C... ~
+100°C. Rezoluție temperatura:
0.1°C. Acuratețe temperatura:
±0.5°C. Timp de încălzire: ≤15
min.  Funcționare silențioasă.
Timp maxim de intervenție în
perioada de garanție și postgaranție
va fi 24 ore. Instalarea și punerea în
funcțiune la sediul beneficiarului.
Școlarizare: Personal medical:
minim 5 zile. Personal tehnic:
minim 5 zile.
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9 Micropipetă 8 canale 0.5-10 uL

2.00Bucată9.1 Micropipetă 8 canale 0.5-10 uL Micropipetă 8 canale cu volum
variabil 0.5-10 µl
Parametrii solicitați: Destinată
pentru laborator genetic.
Micropipetă 8 canale. Volum
variabil 0.5-10 µl. Precizie 0.1 µl.
Autoclavabilă. UV rezistentă.
Timp maxim de intervenție în
perioada de garanție și postgaranție
va fi 24 ore. Instalarea și punerea în
funcțiune la sediul beneficiarului.
Școlarizare: Personal medical:
minim 5 zile. Personal tehnic:
minim 5 zile.
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10 Balanță electronică

1.00Bucată10.1 Balanță electronică Balanță analitică digitală 10g33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată10.1 Parametrii solicitați: Destinată
pentru laborator genetic. Balanță
analitică digitală 10g. Display LCD
digital. Capacitate maximă 100g.
Rezoluție 10g. Încărcătura/ sarcina
minimă = 10³g. Calibrare automată.
Protecție de curenți de aer.
Timp maxim de intervenție în
perioada de garanție și post garanție
va fi 24 ore. Instalarea și punerea în
funcțiune la sediul beneficiarului.
Școlarizare: Personal medical:
minim 5 zile. Personal tehnic:
minim 5 zile. la livrare se va
prezenta dovada testării
metrologică.
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11 Termohigrometru digital

8.00Bucată11.1 Termohigrometru digital Parametrii solicitați: Destinată
pentru laborator genetic.
Display digital.
 Afișare: temperatură în °C și
umiditate relativă în %.
Poate fi montat pe perete sau pe
birou.
Posibilitatea de utilizare în
laborator acreditat.
Timp maxim de intervenție în
perioada de garanție și postgaranție
va fi 24 ore. Instalarea și punerea în
funcțiune la sediul beneficiarului.
Școlarizare: Personal medical:
minim 5 zile. Personal tehnic:
minim 5 zile.la livrare se va
prezenta dovada testării
metrologică.

33100000-1

12 Mixer Vortex

2.00Bucată12.1 Mixer Vortex Parametrii solicitați: Destinat
pentru laborator genetic.
Instrument de amestecare ușoară a
tuburilor în regim controlat.
Control viteză variabilă - până la
10000 rpm.
Cap pentru tuburi rezistent.
Orbita de mixare: minim 2 mm.
Funcționare silențioasă.
Timp maxim de intervenție în
perioada de garanție și postgaranție
va fi 24 ore. Instalarea și punerea în
funcțiune la sediul beneficiarului.
Școlarizare: Personal medical:
minim 5 zile. Personal tehnic:
minim 5 zile

33100000-1

13 Centrifugă pentru placi PCR 96 godeuri

1.00Bucată13.1 Centrifugă pentru placi PCR 96 godeuri Centrifugă digitală pentru tuburi
mari și plăci PCR 96 godeuri
Parametrii solicitați:
Destinată pentru laborator genetic.

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată13.1 Centrifugă pentru placi PCR 96 godeuri Posibilitate de lucru cu rotoare
pentru difirite dimesiuni de tuburi
(10 - 50 ml) inclusiv obligatoriu
centifugare plăci PCR (96 godeuri)
și imunologice.
Rotații: >4.000 RCF (în funcție de
rotor).
Display digital: program, viteza de
centrifugare, timp.
Programe de centrifugare în funcție
de necesitatea utilizatorului.
Recunoaștere automată a rotorului.
Centrifuga se configurează după
necesități cu rotoare
interschimbabile.
Sa fie incluse minim 2 rotoare +
adaptoare + accesorii pentru diverse
tuburi (10-50 ml) și plăci
PCR/Imunologice.
Capac cu protecție la deschidere.
Închidere automată la imbalans.
Funcționare silențioasă.
Timp maxim de intervenție în
perioada de garanție și postgaranție
va fi 24 ore. Instalarea și punerea în
funcțiune la sediul beneficiarului.
Școlarizare: Personal medical:
minim 5 zile. Personal tehnic:
minim 5 zile.

33100000-1

14 Mini Bormașină pentru metal cu set de
freze diamantate

1.00Bucată14.1 Mini Bormașină pentru metal cu set de freze
diamantate

Mini Bormașină pentru metal și
lemn cu set de freze diamantare sau
echivalent.
Parametrii solicitați: Destinată
pentru laborator genetic.
 Mini Bormașină pentru lucrări cu
metal și lemn cu set de freze
diamantare sau echivalent (pentru
tăierea, frezarea, profilarea
suprafețelor în materiale solide
dure, lemnoase și metalice).
Putere minim 130 W.
Viteza 10000-35000 rpm.
Controlul vitezei ușor de efectuat.
Cord flexibil pentru lucru în locuri
greu accesibile.
Fixarea mașinii la distanță de locul
de lucru.
Funcționare silențioasă.
Timp maxim de intervenție în
perioada de garanție și postgaranție
va fi 24 ore. Instalarea și punerea în
funcțiune la sediul beneficiarului.
Școlarizare: Personal medical:
minim 5 zile. Personal tehnic:
minim 5 zile.

33100000-1

15 Analizator automat de urină cu calculator
1.00Bucată15.1 Analizator automat de urină cu calculator Descriere Analizator automat de

urină pentru efectuarea analizelor
chimice și microscopice ale  urinei,
care furnizează imagini

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată15.1 Analizator automat de urină cu calculator microscopice întregi ale
sedimentului de urină și detectează
particule de sediment.
Parametrul   Specificația
Productivitate Analize
microscopice ≥ 100 teste/ora
 Analize chimice ≥ 200 teste/ora
Metoda masurarii   "floucitometrie
și
fotometrie"
Teste chimice Bilirubin da
 Sînge (hematii) da
 Glucoză da
 Cetona da
 Acid asorbic da
 Leucocite da
 Nitrați da
 pH da
 Proteine da
 Greutatea specifică da
 Urobilirubina da
 Culoarea da
 Turbiditate folosind PMC (celula
de măsurare fizică) da
Mărimea lotului ≥ 100 eprubete da
Nu necesită reactivi  da
Memorie analize ≥ 10 000 rezultate
da
Ecran TFT ≥ 800 x 600
Analiza automată a controlului de
calitate (QC)  da
Autodiagnostic  da
Teste microscopice RBC (Celulele
roșii din sânge) da
 WBC (Celulele albe din sânge) da
 WBCc (WBC Clumps, sunt de
asemenea, numărate) da
 HYA (Turnarea Hialinei) da
 SQEP/EPI (Celule scuamoase) da
 NSE/NEC (Celule epiteliale non
scuamoase) da
 PAT (Articole patologice) da
 BACT (Bacterii) da
 SPRM (Sperm) da
 MUC (Mucus) da
 CRY (Cristale) da
 CaOxm (Monohidrat de oxalat de
calciu) da
 CaOxd (Dihidrat de oxalat de
calciu ) da
 TRI (Fosfat triplu) da
 URI (Acidul uric) da
 YEA (Yeast, drojdie) da
 AMO (Cristale amorfe ) da
Tip analizator Complet automat da
 Microscopie încorporat cu soft de
recunoștere automată a particulelor
prin contrast de lumină și contrast
de fază da
"Microscopie
manuală" Posibilitatea de
vizualizare în timp real a imaginei
oricărei părți a câmpului de vedere
al cuvetei, inclusiv pentru mișcarea
microorganismelor da
Mărimea lotului ≥ 100 eprubete da
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată15.1 Analizator automat de urină cu calculator "Pregătirea complet automatizată a
eșantionului de la un analizatorul
chimic la analizatorul de sedimente,
fără implicarea utilizatorului"  da
Posibilitatea de a vizualiza, analiza
și corectare a imaginilor, adăugând
elemente nerecunoscute  da, pe
display
Distribuitor unic de pipete cu un
dispozitiv de spălare care nu
necesită soluții speciale  da
Prevenirea amestecării probelor și
contaminarea componentelor
sistemului de analiză cu materialul
studiat  da
Crearea unei baze de date cu
rezultate  ≥ 10 000 rezultate
Analiza automată a controlului de
calitate (QC)  da
Autodiagnostic  da
Data management Calculator
integrat sau exterior da
 Interfață LIS, pentru ambele
analizatoare bidirecțională
Imprimantă  da
Cititor de coduri de bare  da
Interfețe de interconectare  RS232,
Ethernet
Alimentarea  220 V, 50 Hz
Configurare calculator (PC)
CPU min. Intel Core i3-4150  da
Memorie RAM,  min. 4GB DDR3-
1600 MHz  da
HDD min. 500 GB 7200 rpm,
SATA III 6GB/s  da
Driver optic 16X DVD ± RW,
SATA  da
Tastatură USB standard   da
Mouse optic, USB  da
Monitorizare - min. 19 ", raport 5: 4
≥ 1280x1024
Interfață VGA, 4xUSB, 2xGLAN,
port serial RS232  da
Sistem de operare MS Windows 7
32/64 biți.  da
Consumabile
Sa fie incluse benzi pentru
efectuarea testelor chimice ale
urinei cu toți parametrii solicitați
mai sus  ≥ 1000 benzi
Sa fie inclusi reactivi pentru
efectuarea analizelor microscopice
conform parametrii solicitați mai
sus  ≥ 1000 analize
Termenul de valabilitate din ziua
livrării  ≥ 12 luni

33100000-1

16 Sigilator pungi sterilizare

1.00Bucată16.1 Sigilator pungi sterilizare Descriere: Aparat de sigilat
instrumente chirurgicale în pungi de
sterilizare 100% eficiență, asigură
ca instrumentele să rămană sigilate
dupa sterilizare și se mențin sterile
pe toată perioada lor de conservare.
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1.00Bucată16.1 Sigilator pungi sterilizare Carcasa:  din otel inoxidabil, usor
de curatat, anti-coroziv.
Lame:  2,  pentru o sectionare de
inalta calitate.
Latime sigilare:  ≥ 250mm
Latimea barei de presare/sigilare:  ≥
10 mm
Alimentare: 220V, 50Hz
Putere:  ≥ 500W
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17 Cîntar electronic pentru laborator

1.00Bucată17.1 Cîntar electronic pentru laborator Descriere Cântar electronic pentru
laborator destinat pentru
determinarea greutăţii, cu precizie
maximă
Parametru  Specificaţia
Greutatea maximă cântărită  ≥ 250g
Dimensiunea platfomei ø ≥90 mm
Materialul platformei Inox
Precizie  ≤ 0,001 g
Pornirea/Închiderea  Buton On/Off
Ecran LCD
Alimentare   220V, 50Hz
Autocalibrare  da. La livrare se va
prezenta dovada testării
metrologică
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18 Ultrasonograf
1.00Bucată18.1 Ultrasonograf pentru investigatii clinice,

cardiovasculare si transcefalice  performanţă
înaltă

APLICAŢII CLINICE   generale,
cardiovasculare , transcefalice
PROBE PORTURI ≥ 4
PROBE TIP, MHz Convex
(abdominal), multi-
layer,50R,minim 70grade, minim
160 elemente 1-5MHz
 Linear (vascular) , L minim 38mm;
min 192 elemente 2- 12MHz
 Phased/Vector/Sectorial,
(Cardiovascular; cefalic) tehnologie
monocristal ce permite o
sensibilitate si rezolutie
inalta,minim 90 grade, minim 80
elemente   1 - 5MHz
 Transesofageale (TEE)   da,2-9
MHZ, obtional
 Sonda convexa, pentru biopsie in
regim de navigare (sinhronizare cu
imaginea CT;MRI)  da, 2-5 MHZ
obtional
NIVELE DE GRI ≥ 256
GAMA DINAMICĂ ≥ 275 dB
PREPROCESARE, Canale digitale
≥ 490000
Port pentru conectarea  ECG da
Adâncimea scanării ≥ 40 cm
POSTPROCESARE
Imagine Moduri M-mod color da
 M-mod şi 2-D da
 CW Doppler da
 Regim ce ar permite diagnostica
precoce a aterosclerozei  prin
aprecierea elasticitatii arterei da
 regim  ce ar permite redarea
imaginilor cu rezolutie inalta atit in
vasele cu flux mare cit si in acele cu
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1.00Bucată18.1 Ultrasonograf pentru investigatii clinice,
cardiovasculare si transcefalice  performanţă
înaltă

flux mai mic, sau analog  da
 Regim  ce ar permite diagnostica
neinvaziva a disfunctiei endoteliale
da
 Regim ce ar permite investigarea
automata a complexului intima-
media da
 Regim CW doppler si pentru
sondele liniare, necesar pentru
investigarile vaselor cu un inalt
grad de stenoza da
 Regim de analiza a intensitatii de
unda WI, regim ce ne permite
aprecierea complexa a tensiunii
arteriale si a caracteristicilor
hemodinamice da
 Regim High-resolution B-mode o
ce ne permite ca calitatea imaginei
sa nu depinda de tipul de sonda ori
pacient da
 Regim ,care ne permitecu ajutorul
trasarii conturului camerelor inimii
sa calculam asa parametri ca
volumul atriului sting,fractia de
ejectie si stroke volume.
da,obtional
 Regim ce ne-ar permite
vizualizarea simultan a spectrelor
Doppler de pe doua sectoare
diferite in timp real ce ne-ar permite
masurarile directe a coeficientului
E/e da
 Regim  ce ne permite posibilitatea
analizei complexe automate a
contractarii globale si locale a
miocardului cu ajutorul urmarirei
automate dupa structura inimei.
da,obtional
 Regim de NAVIGARE,ce permite
sinhronizarea a imaginilor
volumetrice  CT/MRT/USG
obtinute preventiv cu cele USG in
timp real,necesar pentru obtinerea
unor punctari mai precise din zona
de interes da,obtional
DOPPLER Tip Spectral Doppler:
(CW, PW, HPRF-PW);        Color
Flow mode ;                Popwer
Dopler (Directional) ;    Power
Doppler Rezolutie
inalta(DIRECTIONAL)
 Afişare frecvenţă da
 Afişare viteză da
 Duplex  da
 Triplex  da
FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători
digitale automatizate, bazate pe o
baza interna de date da
 Diapazon dinamic selectabil da
 Focalizare de transmisie ajustabilă
da
 Focalizare de recepţie dinamică da
PAN/ZOOM imagine în timp real
da
 imagine îngheţată da
STOCARE IMAGINI Capacitate ≥
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1.00Bucată18.1 Ultrasonograf pentru investigatii clinice,
cardiovasculare si transcefalice  performanţă
înaltă

500GB
 USB da, >8
 Cine da, >18000cadre
DICOM 3.0  da
MONITOR integrat de control,TFT
LCD ≥ 10 ''
PACHETE DE ANALIZĂ General
da
 Cardiovasculare ; Dopplerografie
transcraniana; Angiologie da
Posibilitatea efectuării Up Grade da
MONITOR ≥ 21",(1600x1200)
DIVIZARE MONITOR da
Printer incorporat da
Ultrasonograful va accepta sondele
intraoperationale
( Ultrasonograf pentru
dopplerosonografia vaselor
extracraniene si intracraniene
(Doppler spectral) Cod 202064)   da

33100000-1

1.00Bucată18.2 Ultrasonograf pentru dopplerosonografia
vaselor extracraniene si intracraniene (Doppler
spectral)

 Ultrasonograf pentru
dopplerosonografia vaselor
extracraniene si intracraniene
(Doppler spectral)
APLICAŢII CLINICE
interventionale, generale,
cardiovasculare,  transcraniene
PROBE PORTURI   ≥3
Diapazon frecventa MHz p/u probe
Liniare ≥2-18 MHz
 p/u probe sectoriale ≥3-8MHz
 p/u probe radiale ≥5-10 MHz
 p/u probe convexe ≥1-10MHz
PROBE TIP, MHz Convexa
(intraoperationala, parti mici , min
65 grade, min144 elemente,lungime
cablu min 300cm cu adapter pentru
punctii ≥ 4-10MHz
 Sectorial ( destinat pentru
proceduri neurochirurgicale), min
34 elemente,suprafata de contact
maxim 8,0x8,0mm, camp: min 90
grade; inclusiv adapter pentru
biopsie ≥3-8 MHZ,
NIVELE DE GRI ≥ 256
GAMA DINAMICĂ ≥ 265 dB
PREPROCESARE, Canale digitale
≥250 000
Adâncimea scanării   ≥ 40 cm
 Moduri de operare B-mod  da
 M-mod  da
 Spectral Doppler mode:
(PW;HPRF-PW) da
 Color Flow Mode da
 Power Doppler Mode (Directional
Power Doppler) da
 High Resolutione Power Doppler -
mode (Directional ) da
 TDI-mode da
Moduri de vizualizare B; Dual B;
Quad B da
 M; B and M da
 D; B and D; M and D da
 Duplex  da
 Triplex  da
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1.00Bucată18.2 Ultrasonograf pentru dopplerosonografia
vaselor extracraniene si intracraniene (Doppler
spectral)

FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători
digitale automatizate, bazate pe o
baza interna de date da
 Display date fiziologice da
  Free Angulare M-mode da
 Imagine trapezoidala
 Functia, ce ar permite procedura de
punctie cat mai precisa da
 Posibilitate conectare bloc de
comanda wireless pe baza  de LCD
cu posibilitatea de vizualizare a
imaginei USG pe acesta,situat pe un
suport mobil special da, optional
PAN/ZOOM imagine în timp real,
min 16X da
STOCARE IMAGINI Capacitate ≥
75GB, (32800 imagini)
 SD-Card da
 USB da, >2
 Cine da, >12 000cadre
DICOM 3.0 (SR,QR) da
MONITOR de control,TFT LCD
min 200x300mm obtional
PACHETE DE ANALIZĂ
Abdominal,
obstetrical ginecologic,
urologie da
da                                          da
 Cardiac,vascular da
 parti mici,
da                                           da
Posibilitatea efectuării Up Grade da
MONITOR  ≥21,5",
LCD,                           min
FHD(1920x1080),
DIVIZARE MONITOR da
Posibilitate de instalare a
monitorului pe tavan   da,obtional
Bateree incorporata,durata de lucru
min 60min da
Sondele oferite   vor fi compatibile
cu ultrasonograful  (Ultrasonograf
pentru investigatii clinice,
cardiovasculare si transcefalice
performanţă înaltă Cod 202064) da
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19 Sistem radiografic digital (cu bucky
vertical)

1.00Bucată19.1 Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) Descriere Sistem radiografic pentru
uz general, libertate de mişcare şi
multiple configurări. Aria larga de
mişcare a mesei, cu posibilitatea de
ajustare a limitelor, bucky-ului şi a
stativului vertical permit expuneri
de la cap pînă la degetul piciorului
fără să fie necesară repoziţionarea
pacientului.
Parametru   Specificaţia
Modul radiologic Digital Detector
unic da
Tip masă Tip  Piedestal
 Suport electric  da
 Mișcarea mesei Longitudinală, cm
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1.00Bucată19.1 Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) de la 80
  Laterală, cm ≥24
  Verticală  da
 Fața mesei Densitatea mesei <1
mm Al
  Greutatea maximă a pacientului,
kg de la 180
  Suportul mesei Pedistal
  Sistem de control electromagnetic
Sistemul BUCKY a mesei  Tip
motorizat
  Dimensiunea, cm minimum 40x40
  Controlul automat al expunerii
(AEC) 3 cîmpuri
  Raportul grilei ≥10:1
  Deplasarea longitudinală, cm 50
BUCKY vertical  Dimensiunea, cm
minimum 40x40
  Controlul automat al expunerii
(AEC) da
  Raportul grilei ≥10:1
  Mărimea casetei ≥40x40
  Deplasarea longitudinală, cm max.
180 cm
Detector Mărimea detector, cm
≥35x43
 Configurare detector Fără fir da
 Caracteristicele detectorului
Rezoluția matricei, pixeli
2428x2428
  Mărimea pixelului ≤150 µm
 Panou de control Selectarea
automată a parametrilor da
  Post-procesarea anatomică
specifică da
  Procesarea manuală da
Procesarea avansată   da
Generator de raze X   ≥ 60 kW
Tubul de raze X  Intensitatea
maximă la 100 kV minimum 630
mA
  Dimensiunea spotului focal, mm
0.6 și 1.2
  Capacitatea termică, KHU ≥
300000
  Rata de răcire, HU/min ≥1250
  Panou de control pe tubul
radiologic da
Suspensia tubului  Controlul razelor
X a tubului montat da
Accesorii  Sticlă plumbată minim
1x0,8 m
  Guleraș de protecție 2 seturi
  Sorț de protecție 3 seturi
  Dispozitiv de măsurare a dozei da
Integrarea  Stocarea clasa SOP
DICOM 3.0 da
  Profil de integrare IHE da
Cerințe față de alimentarea electrică
Standard
Imprimantă Procesare tip  Termal
direct
 Interfaţă  DICOM
 Rezoluţie spaţială, Pixeli/mm  ≥12
 Format film, cm  20 x 25 - 35 x 43
 Formate disponibile simultan  ≥2
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1.00Bucată19.1 Sistem radiografic digital (cu bucky vertical)33100000-1

20 Perimetru automat
1.00Bucată20.1 Perimetru  automat Specificaţia   Bol de examinare

Raza 300 mm , tip inchis, ventilat
Câmpul testat:   100° (160 cu
fixatie orizonatala)   Tehnica de
perimetrie   Statica   Mărimea
stimulilor  Goldmann tip III
Culoarea stimulilor  Albastru, verde
Intensitatea maximă a stimulilor
1000 asb   Controlul fixației
Urmarire Gaze, Monitorizare blink,
Monitorizare punct orb
Heijl/Krakau   Timpul de răspuns al
pacientului:   Adaptabil la viteza
pacientului sau setat manual de la
0,1 la 9,9 s   Iluminare de fundal:
10 asb pentru stimulii verzi, 314
asb fundal galben pentru stimulii
albastri   "Teste de câmp vizual
"  "• C-24A – Central (24° cu
extensie la 30°nazal)
• C-30A – Central(30°)
• F-50 – Full (50° in toate directiile)
• C-22 – Central (30° in axa
orizonatala si 22° in axa verticala)
• G-50 – Glaucom (30° cu extensie
pana la 50° in directie nazala)
• P-50 – Periferic (de la 30° la 50°)
• M-10 – Macula (pana la 10°)
• E-80 – Extins (special pentru
examinarile auto – 50° in directie
nazala, 80 in directie temporala),
• C-30 – Rapid (pana la 30°)
• BDT– Test de vedere binocular
pentru conducatorii auto (160°
bitemporal, 100° vertical)
• Utilizator (pana la 50°)
"   Strategii:  "• Prag, Prag rapid,
Prag avansat, Screening, 3-zone, 2-
zone, BSV (Binocular Single
Vision),
• Flicker (Critical Fusion
Frequency),
• BDT (Binocular Driving Test)
"   Hartile rezultate  Deviatia Hill of
Vision, Deviatia totala, Deviatia
structurala, Probabilitatea deviatiei
totale, Probabilitatea deviatiei
structurala, Analiza
progresului,Compararea
rezultatelor, Curba Bebie, Graficul
miscarii pupilei, Vizualizarea 3D a
rezultatelor HOV   Conectivitate
"Baza de date DICOM SCU,
DICOM MWL SCU, GDT, fisiere
text
Interfață device: USB 2.0
"   Voltaj  220-240V AC 50Hz
Termen de garanție   36 luni
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21 Set integral pentru diagnostica și chirugia
laringelui și alte proceduri ORL
cu video sistema FULL HD

1.00Set21.1 Set integral pentru diagnostica și chirugia Descriere  Set integral pentru33100000-1
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1.00Set21.1 laringelui și alte proceduri ORL
cu video sistema FULL HD

diagnostica si chirurgia laringelui
și alte proceduri  ORL cu video
sistema FULL HD, sursă de lumină
LED portabilă, ryno-laringo-
fibroscop fin și accesorii
Componente
Parametri    Specificaţia
1. Rinofaringolaringofibroscop,
telelaringofaringoscope,
instrumente și accesorii:  1. Rino-
faringo-laryngo-fibroscop
  deflexie  sus/jos  180°/100
  direcție de vedere 0°   unghi de
vedere 110°
  canal de lucru intern  diametru  2.3
mm - 2.4mm
  capătul distal extern diametru
intern   5.2 - 5.3  mm,
  lungime de lucru  22 - 23 cm
  Accesorii obligatorii:    1. Rino-
faringo-laryngo-fibroscop - 1 buc
      2. Cheis de păstrare și purtare -
1 buc.
    3. Capac de compensarea
presiunii - 1 buc
    4. Tester de imersie/ Leakage
Tester - 1 buc
    5. Periuță de curățare - 1 buc
    6. Pensă de Biopsyie, flexibilă,
acțiune dublă a branșelor, ovale, 5
Fr., lungime 60-61  cm - 1buc
    7. Pensă de apucare, flexibilă,
acțiune dublă a branșelor,   5 Fr.,
lungime 60 cm - 1 buc
  2. Telelaringofaringoscop, cu
tehnologie de tip HOPKINS
  Lateral
  Telescop 90°
  cu magnificare 4 x
   focusare, ø 10 mm
  lungime de lucru 15-16 cm
  autoclavabil
   transmisie fibro optică de lumină
incorporată.
  Lentile de sapfir integrate,
rezistente la defecte mecanice.
2. Videosistemă FULL HD, 1 Chip
1. Video procesor  de tip IMAGE1
  modul de conectare  pentru
utilizare cu până la 3 module de
legătură
  rezoluție   1920 x 1080 pixeli
  internet   intern integrat și modul
de procesare digitală a imaginii
  alimentare  200 - 240 VAC, 50/60
Hz
  Accesorii obligatorii:  1. Cablul
principal , lungime 300 cm - 1 buc.
    2. Cablu de conectare DVI-D,
lungime 300 cm - 1 buc.;
    3. Cablu de conectare net intern,
lungime 100 cm - 1buc.;
    4. Unitate flash USB, 32 GB -
1buc.;
    5. Tastatură USB siliconică, cu
touchpad, S.U.A.- 1buc
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1.00Set21.1 Set integral pentru diagnostica și chirugia
laringelui și alte proceduri ORL
cu video sistema FULL HD

    6. Videoprocesor- 1set.:
a) HD video outputs: 2x DVI-D/ 1X
3G-5DI
b) Format signal outputs:
1920x1080p, 50/60Hz;
c) Link video input 1 - 3x
d) USB Interface - 4X usb (2x
FRONT, 2X REAR);
e) SCB Interface - 2x6 pin, mini-
DIN)
    7. Clasa de protecție - I, CF -
DEFIB
    8. Dimensiuni: nu mai mult de:
305x64x320mm
    9. Greutatea: nu mai mult de
2.1kg
  2. Modul de conectare de tip X-
LINK de legătură, pentru utilizare
cu endoscopuri video flexibile,
fibroscoape  și capete de cameră cu
un cip ( FULL HD)
  alimentare    200 - 240 VAC,
50/60 Hz
  Accesorii obligatorii:  1. Cablu,
lungime 300-305 cm. - 1 buc.
    2. Cablu de legătură, lungime 20-
22 cm pentru utilizare cu procesorul
  3. Cap de cameră FULL HD cu un
cip
  50/60 Hz, focalizare fixă, scanare
progresivă, îmbibată, sterilizabilă
cu gaz și cu plasmă,
  distanță focală    f = 16 mm
  2 butoane ale capului de cameră
programabile liber, pentru utilizare
cuvideo procesorul.
1. Sensor de imagine- 1/3;
2. Imagine în format - 16:9.
3. Imagine refresh rată -
50HZ/60HZ.
4. Greutate nu mai mult de 130g.
5. Dimensiuni nu mai mult de
100x36x35mm.
6. Clasa de protecție - I, CF -
DEFIB.
  4.Cablu fibrooptic:
  1.Cablu Fibro Optic de lumină
2. conector direct,
3. d = 3,5-3-6 mm, l = 230 - 235 cm
3. MONITOR 32'' FULL HD  32"
LED FHD Dual DVI/SDI
In/Outputs 16:9
  "Monitor LED  32-33 '' cu funcții
avansate I / O, inclusiv DVI dual și
SDI, și conector încorporat, Ieșire
continuă pentru componente mici.
Telecomanda portabilă inclusă .
Panel 32 inch TFT LCD (IPS)
Resoluție 1920 x 1080 (HD 1080)
Input Signal 2 x DVID
2 x SD/HD/3G-SDI (BNC)
2 x SOG
1 x VGA (D-sub)
1 x C-Video (BNC)
1 x S-Video (DIN)
1 x Component (RGBS, YPbPr) (5

33100000-1



pag. 19

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Set21.1 Set integral pentru diagnostica și chirugia
laringelui și alte proceduri ORL
cu video sistema FULL HD

x BNC)
GPIO Port SWAP, PIP / PBP1 /
PBP2 Select, Record Indicator
Output Signal 2 x DVI-D, 2 x
SD/HD/3G-SDI (BNC), 2 x SOG, 1
x C-Video (BNC), 1 x S-Video
(DIN), 1 x Component (RGBS,
YPbPr) (5 x BNC)
Power Supply AC / CD Adapter
(AC 100~240V, DC 24V 6.25A)
Control Key Power, Menu, PIP,
Sus, Jos, Plus, Minus, Input
Unit Dimension 770 (W) x 471.5
(H) x 80.5 (D) mm
30.32 (W) x 18.56 (H) x 3.35 (D)
inch
Brightness 450 (5 points Avg.)
cd/m2
Response Time (G-to-G) 22 ms
(avg.)
Viewing Angle (CR>10) R/L 178,
U/D 178
Greutate  13.18 kg nu mai mult
 Contrast Ratio 1300:1 Typical
Pixel Pitch 0.27 X 0.27
"
4. Troleu endoscopic mobil și brăț
suport pentru monitor.  Suport
pentru monitor, reglabil în înălțime,
pivotare și înclinare, montare
centrală, rabatabil de cca. 360 °,
capacitate de încărcare max. 18 kg,
cu montura de monitor VESA
75/100, pentru utilizare cu
cărucioare de echipamente
  Troleu endoscopic pentru
echipamente, staționar pe 4 roți
duble antistatic, echipate cu frâne
de blocare, fascicul de energie cu
subdistribuitoare electrice integrate
cu 6 prize, mufe de împământare,
Dimensiuni în mm (lxxx):
  Coș echipament  nu mai mult 830-
x 1474 x 730
   Raft   nu mai mult de 630 x 25 x
510
  Diametru roată  maximum 125
mm
  Componente:  Modul de bază - 1,
coș de echipamente- 1,
Capac, cărucior de echipamente- 1,
Pachet grinzi,
Raft -3,
sertar larg- 1.
Unitate cu blocare -1,
2x Cabluri de alimentare UG 700,
lungime 100 cm
  "6 prize cu mai multe prize, cablu
format din cablu de conexiune lung
și   4 șuruburi de fixare, pentru a fi
utilizate cu căruciorul"
  Grinda energetică a plăcii de
egalizare potențială, constând dintr-
o racordare a șase plăci de egalizare
potențială cu șurub 4 x M6x8
5. Sursă  de lumină LED, 30000-
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1.00Set21.1 Set integral pentru diagnostica și chirugia
laringelui și alte proceduri ORL
cu video sistema FULL HD

50000 ore funcțiune  Sursă de
lumină rece LED, 150,  de înaltă
performanță, cu o priză , alimentare
100 - 240 VAC, 50/60 Hz.
  1. Tip de lampă- performanță
înaltă LED.
2. Temperatura culorii - 6.400K.
3. Intensitatea luminii - ajustabilă
pina la infinit.
4. Dimensiuni: maximum
305x84.5x238mm.
5. Greutate - maximum 2.3kg.
6. Sistem de aspirare și irigare
simplu și puternic, aspirator:  1. Set,
pompă de aspirație și irigare
  Alimentare  alimentare 100 -
120/230 - 240 VAC, 50/60 Hz
  Sistem de aspirare și irigare
puternic și ușor de utilizat pentru o
utilizare versatilă
   Banca pentru aspirarea cu sistem
de control a debitului
  "Nivel scăzut de zgomot
pompă pentru aspirație și irigare"
  tensiune de operare  100 -120/230
- 240 VAC curent, 50/60 Hz
  Presiune neajustată:   max. 400
mmHg Artă. (53,2 kPa)
  Presiunea de aspirație nu este
reglată:   "max. <-) 0,75 bar
(-75 kPa)"
  Tensiune de funcționare   100-
120.230-240 VAC curent, 50/60 Hz
  Dimensiun   maximum L x H x L
305 x 110 x 260 mm
  Greutate  maximum 5 kg
  2. Set de tuburi din silicon pentru
aspirație
  3. Filtru pentru aspirație,
conexiune pe partea sticlei cu
conexiune specială, conectare pe
partea de unitate cu con, pentru o
singură utilizare, steril, pachet de
10 bucăți, pentru utilizare cu toate
pompele de aspirație disponibile în
prezent cu conexiuni de tub
  4. Sticlă de aspirație, 1,5 l,
sterilizabilă
  5. Capac pentru flacon, pentru
sticlă de aspirație 1,5 și 5l,
sterilizabil
  6. Set de tuburi din silicon, pentru
irigare, sterilizabil, pentru utilizare
cu capacul flaconului 26310035,
263100335 și ghimp de puncție
860015B
  7. Flacon de lichid de irigare, 1l,
sterilizabil
  8. Capac pentru sticle, sterilizabil,
pentru utilizare cu 26310050 flacon
de irigare 1l, sterilizabil și sticlă de
irigare 1l / 1,5l, sterilă, tip Baxter
(cilindric și pătrat) și Laboratoare
Abott.
  9. Suport pentru sticlă de aspirație
1,5 l sau lichid de clătire Recipient
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Set21.1 Set integral pentru diagnostica și chirugia
laringelui și alte proceduri ORL
cu video sistema FULL HD

1 l
7. Containere de pastrare,
sterilizare cu aburi, gaz, peroxid de
hidrogen pentru setul integral
pentru diagnostica si chirurgia
laringelui  și alte proceduri  ORL cu
video sistema FULL HD  1.
Recipient din plastic pentru
endoscopuri flexibile, adecvat
pentru sterilizarea și stocarea
peroxidului de hidrogen (Sterrad®
  dimensiuni externe   (l x l x h):
550 x 260 x 90 mm pentru utilizare
cu un endoscop flexibil
  2. Container din plastic, pentru
sterilizare, adecvat pentru
sterilizarea și depozitarea cu vapori,
gaze și peroxid de hidrogen
(Sterrad®), perforat, cu capac,
  dimensiuni exterioare  (lxxx): 321
x 90 x 45 mm    pentru utilizare cu
două endoscopuri rigide
  lungime de lucru    max. . 20 cm
  3. Container din plastic, pentru
sterilizarea și depozitarea capetelor
camerei IMAGE1, TRICAM® și
TELECAM, potrivit pentru
sterilizarea cu abur, gaze și peroxid
de hidrogen, compatibil cu
Sterrad®
  dimensiuni externe   (l x x x x):
385 x 255 x 75 mm
  4. Soluție antifog "ULTRA-
STOP", 30 ml, sticlă sterilă,
străpungătoare
  5. Agent de curățare, tub 5 g,
pentru lentile distale și proximale și
suprafețe de fibră optică ale
endoscopilor
Termen de garanție pentru set  36
luni
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22 Vitreotom (caracteristici avansate)
1.00Bucată22.1 Vitreotom (caracteristici avansate) Descriere "Sistem compact,

automat, computerizat, pentru
chirurgia vitreo-retiniană şi a
polului anterior ocular, polului
posterior, dezlipiri de retină,
traumatisme oculare, hemoragii
vitreene, corp străin, etc.
"
Parametru   Specificaţia
Sistem ergonomic complet pentru
chirurgia cataractei și a polului
posterior format din Consolă, 2
sisteme de iluminare cu xenon,
laser fotocuagulator, cart mobil cu
masa de instrumente pivontantă pe
3 axe   da
Sistem de fluide închis pentru
evitarea contaminării încrucișate, cu
funcție dublă   da, peristaltică,
venturi
Ecran cu cristaline lichide, min. 17
inch, tactil, pentru controlul
parametrilor   da

33100000-1



pag. 22

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată22.1 Vitreotom (caracteristici avansate) Posibilitatea de calibrare a
vitreotomului   da
Sistem RFID pentru recunoaşterea
accesoriilor conectate, cu
confirmare vizuală sau analogic
opțional
Sistem integrat pentru conectarea
buteliilor cu gaz şi dozare a
concentraţiei – C3F8
(octafluoropropan) şi SF6
(hexafluorura de sulf) sau analogic
opțional
Irigarea / Infuzia sub presiune
Sistem pentru suprapunerea
paramerilor de lucru cu imaginea
din camera video a microscopului
Carl Zeiss Opmi Lumera i aflat în
dotare  opțional
 Infuzie presurizată integrată cu
funcție de compensare și
monitorizare a presiunii de irigație,
ce asigură o valoare mai stabilă a
presiunii intraoculare  da
 Diapazonul, mmHg  ≥ 0-120
mmHg
 Acuratețea, %  "±2% (de la
valoarea
de referință +5 mmHg)"
 Rata fluxului, cc/min. sau Ga  0-20
cc/min., pentru infuzie (20 Ga) și 0-
50, pentru irigare
 Punctul de referință tranzitorie, ms
≤ 500 ms
Sistemul de infuzie controlat sub
presiune (IOP) Posibilitatea
schimbării recipientului BSS sau
analogic fără întreruperea a actului
chirurgical  opțional
 Diapazonul punctului de referință,
mmHg  ≥ 0-110 mmHg
 Repetabilitatea (BSS), mmHg2  ±
2 mmHg2
 Timpul de răspuns, ms  ≤ 500 ms,
(20 Ga)
 Timpul de răspuns pentru
perturbațiile tranzitorii, ms3  ≤ 500
ms3
 Rata fluxului, cc/min.  0-20
cc/min.
Aspirația / Secreția Sistem activ de
creștere a intervalului de presiune
de aspirație și vacuum (standart și
redus), mmHg  ≥ de la 0 la -600
mmHg
 Interval de presiune mică, mmHg
(Vacuum)  ≥ de la 0 la -600 mmHg
 Acuratețea presiunii, %  "±2% (de
la valoarea
de referință +5 mmHg)"
 Rata fluxului, cc/min. Posterior ≥
0-20 cc/min.
  Anterior ≥ 0-50 cc/min.
 Timpul de răspuns tranzitoriu
Intervalul de presiune, mmHg "≥ de
la 0 pînă la -400 mmHg
pentru 0 cc/min."
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată22.1 Vitreotom (caracteristici avansate)   Timp de creștere 10-90%, msec. ≤
300
  Timp de cădere 90-10%, msec. ≤
300
Irigarea / Aspirarea Control liniar şi
fix al ultrasunetelor, vacuum-ului şi
aspiraţiei  da
 Modurile  Cap Vac, I/A Max sau
analogic, altele să se specifice
 Vacuum Intervalul de presiune,
mmHg de la 0 la -600 mmHg
  Intervalul de presiune minimal,
mmHg de la 0 la -600 mmHg
  Acuratețea vacuumului, % "±2%
(din valoarea
afișată +5 mmHg)"
  Rata fluxului, cc/min. și mmHg
"≥ 9  cc/min + 1.5 cm3(cc) la
≤ 50 mmHg vacuum"
Vacuum în diferite moduri
Vitrectomie, mmHg  de la 0 la -600
mmHg
 Fragmentarea, mmHg  de la 0 la -
600 mmHg
 Expulzarea, mmHg  de la 0 la -600
mmHg
 Extragerea, mmHg  de la 0 la -600
mmHg
 Irigarea/Aspirarea, mmHg  de la 0
la -600 mmHg
 Facoemulsificarea, mmHg  de la 0
la -600 mmHg
Presiunea joasă a sursei de aer
(LPAS) Diapazonul presiunii,
mmHg  ≥ 0-110 mmHg la fluxul
nominal
 Acuratețea presiunii, %  "±3% (de
la valoarea
de referință +3 mmHg)"
 Rata fluxului, l/min.  ≥ 1 l/min. la
≥ 110 mmHg
Vitrectomia Modurile  3D,
Momentan, PropVac, VitWet sau
analogic, altele să se specifice
 Sistem vitrectomie pneumatică cu
sondă cu rata de tăiere pană la
20.000 cpm cu dimensiuni de 20Ga,
23Ga, 25Ga şi 27+Ga  da
 Controlurile pentru sonda de
vitrectomie, 50/50, pentru
vitrectomie centrală și periferică
da, Duty cycle, core, shave sau
analogic, altele să se specifice
 Regimurile/Programele de tăiere
Rata de tăiere, cpm ≥ 30 - 2400
cpm
   ≥ 30 - 4800 cpm
Diatermia Frecvența, MHz, %  ≥ 1
Mhz,  ±10%
 Forma de undă  Sinusoidală
 Puterea de ieșire, W  "≤ 10W la
100% setarea,
 cu 75-200 ≤ ± 10% Ohm sarcina
ne-inductivă"
 Diapazonul puterii, %  0-100% din
puterea maximă de ieșire
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată22.1 Vitreotom (caracteristici avansate) Iluminarea Trei sau mai multe
porturi de iluminare cu Xenon, cu
corecţie automată a intensităţii
luminoase în funcţie de
dimensiunea fibrei conectate  da
 Acuratețea lumenului, %  ≤ 30%
Fragmentarea Modurile  Linear,
fixat, momentan sau analogic, altele
să fie specificate și în modul
posterior
 Frecvența rezonantă, KHz, %  "≥
27.0 ± 1.9 KHz, a nucleelor
 în polul posterior"
 Diapazonul pulsatoriu, pps  1 - 99
pps
Foarfecii Modurile  Proporțională,
tăiere multimplă sau analogic, altele
să fie specificate
 Foarfecele și pensa să fie cu
acţionare pneumatică  da
 Presiunea proporțională, bar  0,5-2
bar
 Rata de tăiere multiplă Singura
tăiere, cpm 50-400 cpm
Refluxul proporțional și continuu
Diapazonul presiunii, mmHg  0-110
mmHg
 Acuratețea presiunii, %  "±2% (de
la valoarea
de referință +5 mmHg)"
Micro reflux Diapazonul presiunii,
mmHg  100 ± 15% mmHg
 Volumul, µL  0 - 99, ± 10 µL
Controlul de fluide vîscoase
Modurile  Injectare, Dual,
Extragere sau analogic, altele să fie
specificate
 Sistem automat pentru injecţie şi
extracţie silicon  da
 Presiunea de injectare, bar  ≥ 0 - 2
bar
 Nivelul de extragere a vacuumului
5-600 mmHg
Completarea cu auto-gaz (AGF -
opțional) Presiunea de gaz
maximală  ≥ 0,5 bar
 Puritatea completării  "99.9%
concentrarea gazului
după completare"
Auto-robinet Timpul de răspuns,
sec.   ≤ 5 sec.
 Presiunea (Lichid), mmHg  ≥ 0-95
mmHg
 Flux nominal (Lichid), cc/min.  20
cc/min.
 Presiunea (LPAS), 0-120 mmHg  ≥
0-95 mmHg
 Flux nominal (LPAS), l/min.  ≥ 1
l/min.
Facoemulsificarea Modurile
Explozie(Burst), Pulsativ, Continuu
sau analogic, altele să fie
specificate
 Sonda de ultrasunete cu mişcare
oscilatorie longitudinală şi
oscilatorie laterală și torsională a
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată22.1 Vitreotom (caracteristici avansate) vîrfului de ±2 grade – pentru
facoemulsificarea nucleului în polul
anterior.   da
 Frecvența rezonantă, KHz, %  ≥ 27
- 46,5 Khz,  ± 10%
 Diapazonul pulsatoriu, pps  1 - 99
pps
 Lungimea de explozie(burst), sec.
±2.5 sec. cu posibilitatea de ajustare
de către utilizator
 Durata pulsativă de spargere, ms.
≥ 5 - 450 ms.
Vitrectomia anterioară Modurile
Umed, uscat sau analogic, altele să
fie specificate
 Rata de tăiere  de la 0 pînă la
posibilitatea maximă a sondei/lor
LASER Să fie incorporat și integrat
în vitreotom  da
 "Laser cu 2 sau mai multe porturi
pentru conectarea simultană a 2
fibre laser, cu recunoaştere
automată a tipului de fibră optică
Endo sau LIO
"  da
 Fascicolul de  tratament Clasa IV
  Puterea, W ± 15 mW
  Lungimea de undă, nm 532 nm, ±
10 nm
 Obiectivul fascicolului Clasa II
  Puterea, mW ≥ 1 mW
  Lungimea de undă, nm 635 nm, ±
10 nm
Memoria Capacitatea de memorie,
Tb  ≥ 500 Gb HDD sau SSD
 Păstrarea datelor pentru fiecare
doctor în parte  "pentru  8 doctori în
(anterior, posterior, comun)"
 "Posibilitate de memorare a
diferitelor setări,
expandabilă cu card MMC"  da
Timer-ul Diapazonul, ora  ≥ 0 - 1
ore
 Rezoluția, sec.  ≤ 15 sec.
Volumul audio Erori / defecțiuni /
cheie nevalidă, dB  0-65 dB
 Deatermia, dB
 Consultarea, expirarea timeru-lui,
infuzia, etc., dB
 Fragmentarea, facoemulsificarea,
vacuum, etc. dB
 Cheia validă  da
 Acuratețea volumului, dB  ≤ 15 dB
 Confirmarea vocală, dB  0-65 dB
Accesorii
Pedală "Complet programabilă cu 6
sau mai multe funcții
suplimentare"  da, 1 buc.
Imprimantă Cu conectare fără fir,
cu Wi-Fi, în vederea documentării
consumabilelor, parametrilor şi a
timpilor chirurgicali utilizaţi în
intervenţie  da, 1 buc.
Telecomandă Utilizată prin
Infraroșu sau bluetooth, cu ±4
butoane  da, 1 buc.
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată22.1 Vitreotom (caracteristici avansate) Parafarmaceutică Casete  da, 30
buc.
Compresor Compresor aparte să fie
inclus pentru lucrul cu vitreotomul
da, 1 buc.
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23 Aparat Bobrov

20.00Bucată23.1 Aparat Bobrov Descriere Dispozitiv utilizat pentru
umidificarea oxigenului prin
metoda utilizarii H2O, irigoscopie
Tip Instalație mobilă
Capacitate borcan de umidificare
2,5 l
Tip borcan de umidificare
"autoclavabil, policarbonat
cu capac rotabil"
Presiune maximală creată de aparat
40 kPA
Tip mîner manual, plastic pentru
crearea presiunii
Consum aer 2 l
Tip suport "Compatibil borcan de
umidificare,
oțel inoxidabil"
Tuburi  "Tub de conectare PVC
Tub de servire PVC"
Dispozitiv de irigoscopie 1

33100000-1

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
până la 45 zile de la inregistrarea contractului de CAPCS,și instalarea/darea în exploatare în termen de 14 zile din momentul livrării
(pentru cele care necesită instalarea)
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
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,

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

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 Original - Formularul F 3.1 - semnat și ștampilat de
către operatorul economic participant

Nu

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

Nu

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

Da

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

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

Nu

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

Nu se cere Nu

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

Nu se cere Nu

15 Garanţia pentru ofertă garanție bancară F 3.2 din documentația standard
173/2018 sau transfer- original, conform pct. 4 FDA.

Da

16 Formularul ofertei F 4.1 - original, conform formularului F4.1 din documentația
standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 173/2018- confirmat prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului;

Da

17 Specificatii de pret F 4.2 - original, conform formularului F4.2 din documentația
standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 173/2018- confirmat prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului;

Da

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

- confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Ofertantului;

Da

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

Da

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

Da

21 Declarație de la ofertant originală- confirmată prin semnătură și ștampilă, în
care să certifice că anul producerii produsului este nu
mai vechi de 2019.

Da

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

Da

23 Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie cu indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot
oferit, Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
ofertantului

Da

24 Manuale de service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu
prezentarea traducerii la momentul livră

 copie– confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului

Da

25 Certificate ce atestă calitatea bunurilor Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se
prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul
de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie
semnată și ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în

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

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED
se vor prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite –
valabil - -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului., cu excepția echipamentelor de
laborator de uz general.

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

Da

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

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

Da

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

Denumirea autorităţii contractante: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1
Tel.: office@capcs.md022-88-43-25 (48) ,  Fax: 022884245 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: ANTOCI IVAN, Director

Setul de documente poate fi primit la adresa: http://capcs.md/anunturi-licitatii-2020/.
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: 21.10.2020 11:30
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 90 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

21.10.2020 11:30la:
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1pe adresa:

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

Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 1%

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.
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Conducătorul grupului de lucru: ANTOCI IVAN
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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 dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare, pentru
anul 2020

1.3. Numărul procedurii: 20/00168
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publică
1.5. Codul CPV: 33100000-1
1.6. Numărul şi data Buletinului

Achiziţiilor Publice:
56 din 01.09.2020

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor
publici:

CNAM

1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare: CAPCS
1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea

partenerului de dezvoltare:
Nu se utilizează

1.10. Denumirea cumpărătorului: CAPCS
1.11. Destinatarul: IMSP conform listei de distribuție
1.12. Limba de comunicare: De stat
1.13. Pentru clarificarea documentelor de

atribuire, adresa autorităţii
contractante este:

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

1.14. Contract de achiziţie rezervat
atelierelor protejate

2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice:

Nr. d/o Cod CPV Denumire Bunuri solicitate
Unitatea

de
măsură

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă

1 Microtom rotativ
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1.1 33100000-1 Microtom rotativ Bucată 2.00 - Operare manuala. - Mecanism cu
micrometru de precizie ce necesita
mentenanță redusa, bazat pe sistem de
rulmenți autolubrifianți. - Grosimea
secțiunii reglabilă între 1-60µm: 1.între 1-
10 µm setare cu pași de maxim 1 µm
2.între 10-20 µm setare cu pași de maxim
2 µm 3.între 20-60 µm setare cu pași de
maxim 5 µm - Deplasare probă pe
orizontală pentru secționare - 26mm. -
Tăierea se face prin acționarea unei roți cu
mâner, ce trebuie sa aibă doua sisteme de
blocare. - Deplasare proba pe orizontală se
face prin acționarea unei roți cu mâner în
sensul acelor de ceasornic sau invers, la
alegerea utilizatorului, cu posibilitatea
customizării forței de acționare. -
Deplasare proba pe verticală minim
70mm. - Dotat cu retracție de 40 µm ce
poate fi activată sau dezactivată oricând. -
Dispozitiv de orientare precisă, cu
indicatoare din 2 în două grade și a
poziției de zero, de 0-8 grade pe axa XY și
cu calibratori vizuali colorați, pentru
stabilirea corecta a poziției de zero. -
Grosime secțiune fasonare rapida 10 µm si
30 µm. - Suport unic pentru lame profil lat
si îngust, cu deplasare laterală pentru
utilizarea întregii lame, cu trei poziții
presetate de stop. - Trebuie sa fie dotat cu
suport pentru casete histologice, suport,
tip menghina pentru blocuri de parafina. -
Cu sistem de balansare a forței în timpul
secționarii blocurilor de diferite greutați,
pentru reducerea riscurilor de accidente. -
Tavă de colectare a reziduurilor magnetica
antistatică. - Trebuie sa fie dotat cu sistem
de protecție si ejectare a lamei
(antiaccidentare). - Posibilitate de upgrade
cu sistem de răcire a probelor, direct pe
microtom.

2 Gaz cromatograf cu Mass detecție (GC
MSD)

2.1 33100000-1 Gaz cromatograf cu Mass detecție (GC
MSD)

Bucată 1.00 Tipul injectorului Pentru coloane capilare
(cu divizare, fără divizare) Temperatura
maximă de operare a injectorului ≥400 ℃
Rezoluţia temperaturii ≥1 ℃ Rata de
splitare (maximală) ≥1: 7500 Bloc de
menajare a gazului purtător Controlul
gazului Automatic Gazul, care poate fie
utilizat He, N2, H2 Domeniul de presiune
a gazului De la 0 pînă la ≥140 psi
Parametri prin care gazul poate fie
controlat Presiune, viteza liniara, debit
Termostat Temperatura de lucru a
termostatului (minimală) Ambient + 10℃
Temperatura de lucru a termostatului
(maximală) ≥400℃ Program de
temperatură ≥ 20 de rampe Rezoluţia
temperaturii ≤0,1 ℃ Detector Tipul
Detector de masa de tip mono cuadrupol
Domeniu de temperatură a interfaţei cu
detectorul MS ≤ +100 ℃ pînă la ≥ +330
℃ Mod de ionizare: Prin impact electronic
(E.I) Energia de ionizare: de la ≤ 15 pînă
la ≥ 180 eV Curent de ionizare de la ≤10
pînă la ≥220 µA Sistem de vid Pompă de
vid preliminar (cu debitul cel puţin
30L/min) + Pompă de vid turbomoleculară
(cu debitul cel puţin 170L/sec (He)
Domeniu de temperatură a sursei de ioni
de la ≥ +130 ℃ pînă la ≥ +250 ℃
Numarul de filamente Minimum 2
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Schimbarea automata a filamentelor Da
Domeniul de masa de la ≤ 3 pînă la ≥1000
m/z Mod de măsurare înregistrarea
maselor în diapazon întreg (SCAN),
înregistrarea maselor selectate (SIM)
Viteza maximă de scanare ≥ 18000 u/sec
Interval minim dintre scanări ≤ 0,01 sec
Resoluţie de la ≤ 0, 7 unităţi atomici de
masă Autodozator Capacitatea ≥50 poziţii
pentru probe Volumul probei injectate De
la ≤0,1 microlitri pînă la ≥250 microlitri
Numărul de injecţii pentru o proba 1-99
Regimele de mişcarea pistonului în
seringa Cel puţin 2 regime (rapid şi încet)
Protecţia alimentării cu energie electrică
Sursa alimentate neintreruptibila (60 min
cu sistem automat pentru deconectarea de
sigutanță a sistemei) Colectarea şi
prelucrarea datelor Software elaborat de
producator Materiale suplimentare •
Seringi pentru autodozator (cel puţin 3
buc.) cu volum pînă la 10 microlitri, cu
piston din metal cu PTFE, cu acul fixat, cu
forma acului conic; • Fiole pentru spălarea
seringei în autodozator (cel puţin 4 buc.); •
Set de instrumente şi materiale
consumabile (septe, lainere, fibre de sticlă,
lichide pentru pompa de vid în caz de
utilizarea pompei de vid cu ulei, ferule
etc.) pentru mentenanţa tehnică a
injectorului, sursei de ioni, pompei de vid,
coloanei cromatografice; • Set de filtre
necesare pentru purificarea gazelor; • Set
de materiale necesare pentru conectarea
gazelor şi pompei de vid; • Substanţe
pentru calibrarea şi calificarea detectorului
de masa (PFTBA, OFN); • PC cu soft
instalat pentru colectarea și prelucrarea
datelor (incluziv cu biblioteca spectrelor
de masa NIST Mass Spectral Database
Library 2017). Cerinţele suplimentare • La
momentul livrării și dării în exploatare
Cromatograful trebuie sa fie înclus în
registru de Stat al mijloacelor de măsurare
permise spre utilizare în Republica
Moldova şi să fie cu certificat de
verificare metrologică pentru cel puţin un
an înainte; • Certificat de confirmare CE a
bunurilor; • Certificat de instruire a
personalului de către producător; • Manual
de operare în limba engleză și romînă; •
Lista serviciilor de garanție și post garanții
oferite; • Instalarea, pornirea şi treningul
personalului - gratis cu durata de max 7
zile.

3 Etuvă (dulap de uscare)
3.1 33100000-1 Etuvă (dulap de uscare) Bucată 1.00 - interior din oţel –inox; - exterior metallic

vopsit; - Circulaţia aerului forţata; -
diapazon de temperarură de la +5ºC peste
ambient pînă la +300ºC; - display LCD; -
control prin microprocesare pentru timp şi
temperatură; - alarma și protecție în cazul
defectării senzorului de temperatură și
supraîncălzire; - system de control în
cazul căderilor de curent; - funcţie
autocontrol; - ceas în timp real; - volum:
cel puţin 110 litri; - posibilitatea de
memorare a cel puţin 3 programe definite
de utilizator; - setare - pornire întîrziată
(de la 1 minut pînă la cel puţin 90 minute);
- timp selectabil de operare pentru
temperatură curentă: de la 1 minut pînă la
cel puţin 90 minute; - înregistrarea
temperaturii medii, minime şi maxime
pentru fiecare segment; - monitorizarea
parametrilor în timpul fincţionării.
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4 Autodozator cu termostatare (headspace
autosampler) pentru GC

4.1 33100000-1 Autodozator cu termostatare (headspace
autosampler) pentru GC

Bucată 1.00 - compatibilitate cu gaz cromatograful
Shimadzu GC-2014 la nivel de aparataj
cât şi software; - capacitatea - minim 20
de vialuri; -diapazon de termostatare a
probelor – de la ≤ +40 °C pînă ≥ +220 °C;
- diapazon de temperaturi al liniei de
transfer a probelor – de la ≤ +40 °C pînă ≥
+220 °C; - funcţia de agitare a vialurilor în
procesul de termostatare – prezentă; -
control debitului gazelor – electronic; -
pornirea, oprirea şi controlul lucrului
dispozitivului – prin software de control al
cromatografului de gaz Shimadzu GC-
2014.

5 Centrifugă de laborator
5.1 33100000-1 Centrifugă de laborator Bucată 1.00 - viteza de rotație: cel puţin 6000 rotaţii pe

minut; - funcţia de răcire; - afișare digitală
a parametrilor de lucru: timp si rotație; -
tensiune de alimentare 220 V; In set cu
rotor ungiular cu min. 6 pozitii pentru
tuburi de 10 ml, 15 ml si 50 ml

6 Sterilizator
6.1 33100000-1 Sterilizator Bucată 1.00 Sterilizatorul cu aer este destinat

sterilizării instrumentelor chirurgicale,
veselei din sticlă/ Denumirea
echipamentului Sterilizator de aer automat
Volumul camerei (l) 160 Putere, kW, nu
mai mult 2,7 Greutate, kg, nu mai mult 85
Regimurile de temperatură setate, °C 50…
200 Timpul de încălzire a sterilizatorului
până la + 180 °С, min, nu mai mult 55
Timp de expunere prestabilit, min 1…999
Abaterea maximă a temperaturii în camera
încărcată de la valoarea nominală, °С, nu
mai mult ±3 Timpul mediu dintre eșecuri,
h, cel puțin 2500 Timpul de funcţionare
continuă pe zi, h, cel puțin 16 Oprirea de
urgență a sterilizatorului de la rețea la o
supraîncălzire în cameră, °C, nu mai mult
205…235 Pachet Raft - 2 unități Suport -
1 unitate Sursa de alimentare V / Hz
220/50

7 Stand magnetic pentru extragerea AND
7.1 33100000-1 Stand magnetic pentru extragerea AND Bucată 1.00 Stand Magnetic cu 16 poziții pentru tuburi

1.5-2.0 ml pentru extragerea ADN
Parametrii solicitați: Destinat pentru
laborator genetic. Câmp magnetic
direcționat. 16 poziții pentru tuburi 1.5-2.0
ml. Compatibil cu diferite produse de tip
„PrepFiler”. Capacitatea de lucru cu 16
tuburi de 1,5 mL sau 2.0 ml. Diapazonul
volum: de la 10 μL - 2000 μL. Raftul
pentru probe: detașabil de pe suportul
magnetic; permite vortexarea împreună cu
tuburile pline; permite spălarea; UV
rezistent. Timp maxim de intervenție în
perioada de garanție și post garanție va fi
24 ore. Instalarea și punerea în funcțiune
la sediul beneficiarului. Școlarizare:
Personal medical: minim 5 zile. Personal
tehnic: minim 5 zile.

8 Termo agitator pentru tuburi 1.5-2mL
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8.1 33100000-1 Termo agitator pentru tuburi 1.5-2mL Bucată 1.00 Termostat-Termo-shaker Parametrii
solicitați: Destinat pentru laborator
genetic. Instrument de amestecare ușoară
a tuburilor în regim stail controlat de
lungă durată. Tuburi tip eppendorf de 1,5+
ml. Bloc pentru min. 24 tuburi. Display
digital: temperatura în °C, timp, viteza de
mixare. Frecvența de mixare: 0 - 3000
rpm. Orbita de mixare: minim 2 mm.
Rezoluție viteză: max 10 rpm. Interval
control de temperatură: RT +5°C... ~
+100°C. Rezoluție temperatura: 0.1°C.
Acuratețe temperatura: ±0.5°C. Timp de
încălzire: ≤15 min. Funcționare
silențioasă. Timp maxim de intervenție în
perioada de garanție și postgaranție va fi
24 ore. Instalarea și punerea în funcțiune
la sediul beneficiarului. Școlarizare:
Personal medical: minim 5 zile. Personal
tehnic: minim 5 zile.

9 Micropipetă 8 canale 0.5-10 uL
9.1 33100000-1 Micropipetă 8 canale 0.5-10 uL Bucată 2.00 Micropipetă 8 canale cu volum variabil

0.5-10 µl Parametrii solicitați: Destinată
pentru laborator genetic. Micropipetă 8
canale. Volum variabil 0.5-10 µl. Precizie
0.1 µl. Autoclavabilă. UV rezistentă. Timp
maxim de intervenție în perioada de
garanție și postgaranție va fi 24 ore.
Instalarea și punerea în funcțiune la sediul
beneficiarului. Școlarizare: Personal
medical: minim 5 zile. Personal tehnic:
minim 5 zile.

10 Balanță electronică
10.1 33100000-1 Balanță electronică Bucată 1.00 Balanță analitică digitală 10⁻⁴g Parametrii

solicitați: Destinată pentru laborator
genetic. Balanță analitică digitală 10⁻⁴g.
Display LCD digital. Capacitate maximă
100g. Rezoluție 10⁻⁴g. Încărcătura/
sarcina minimă = 10⁻³g. Calibrare
automată. Protecție de curenți de aer.
Timp maxim de intervenție în perioada de
garanție și post garanție va fi 24 ore.
Instalarea și punerea în funcțiune la sediul
beneficiarului. Școlarizare: Personal
medical: minim 5 zile. Personal tehnic:
minim 5 zile. la livrare se va prezenta
dovada testării metrologică.

11 Termohigrometru digital
11.1 33100000-1 Termohigrometru digital Bucată 8.00 Parametrii solicitați: Destinată pentru

laborator genetic. Display digital. Afișare:
temperatură în °C și umiditate relativă în
%. Poate fi montat pe perete sau pe birou.
Posibilitatea de utilizare în laborator
acreditat. Timp maxim de intervenție în
perioada de garanție și postgaranție va fi
24 ore. Instalarea și punerea în funcțiune
la sediul beneficiarului. Școlarizare:
Personal medical: minim 5 zile. Personal
tehnic: minim 5 zile.la livrare se va
prezenta dovada testării metrologică.

12 Mixer Vortex
12.1 33100000-1 Mixer Vortex Bucată 2.00 Parametrii solicitați: Destinat pentru

laborator genetic. Instrument de
amestecare ușoară a tuburilor în regim
controlat. Control viteză variabilă - până
la 10000 rpm. Cap pentru tuburi rezistent.
Orbita de mixare: minim 2 mm.
Funcționare silențioasă. Timp maxim de
intervenție în perioada de garanție și
postgaranție va fi 24 ore. Instalarea și
punerea în funcțiune la sediul
beneficiarului. Școlarizare: Personal
medical: minim 5 zile. Personal tehnic:
minim 5 zile
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13 Centrifugă pentru placi PCR 96 godeuri
13.1 33100000-1 Centrifugă pentru placi PCR 96 godeuri Bucată 1.00 Centrifugă digitală pentru tuburi mari și

plăci PCR 96 godeuri Parametrii solicitați:
Destinată pentru laborator genetic.
Posibilitate de lucru cu rotoare pentru
difirite dimesiuni de tuburi (10 - 50 ml)
inclusiv obligatoriu centifugare plăci PCR
(96 godeuri) și imunologice. Rotații:
>4.000 RCF (în funcție de rotor). Display
digital: program, viteza de centrifugare,
timp. Programe de centrifugare în funcție
de necesitatea utilizatorului. Recunoaștere
automată a rotorului. Centrifuga se
configurează după necesități cu rotoare
interschimbabile. Sa fie incluse minim 2
rotoare + adaptoare + accesorii pentru
diverse tuburi (10-50 ml) și plăci
PCR/Imunologice. Capac cu protecție la
deschidere. Închidere automată la
imbalans. Funcționare silențioasă. Timp
maxim de intervenție în perioada de
garanție și postgaranție va fi 24 ore.
Instalarea și punerea în funcțiune la sediul
beneficiarului. Școlarizare: Personal
medical: minim 5 zile. Personal tehnic:
minim 5 zile.

14 Mini Bormașină pentru metal cu set de
freze diamantate

14.1 33100000-1 Mini Bormașină pentru metal cu set de
freze diamantate

Bucată 1.00 Mini Bormașină pentru metal și lemn cu
set de freze diamantare sau echivalent.
Parametrii solicitați: Destinată pentru
laborator genetic. Mini Bormașină pentru
lucrări cu metal și lemn cu set de freze
diamantare sau echivalent (pentru tăierea,
frezarea, profilarea suprafețelor în
materiale solide dure, lemnoase și
metalice). Putere minim 130 W. Viteza
10000-35000 rpm. Controlul vitezei ușor
de efectuat. Cord flexibil pentru lucru în
locuri greu accesibile. Fixarea mașinii la
distanță de locul de lucru. Funcționare
silențioasă. Timp maxim de intervenție în
perioada de garanție și postgaranție va fi
24 ore. Instalarea și punerea în funcțiune
la sediul beneficiarului. Școlarizare:
Personal medical: minim 5 zile. Personal
tehnic: minim 5 zile.

15 Analizator automat de urină cu
calculator

15.1 33100000-1 Analizator automat de urină cu calculator Bucată 1.00 Descriere Analizator automat de urină
pentru efectuarea analizelor chimice și
microscopice ale urinei, care furnizează
imagini microscopice întregi ale
sedimentului de urină și detectează
particule de sediment. Parametrul
Specificația Productivitate Analize
microscopice ≥ 100 teste/ora Analize
chimice ≥ 200 teste/ora Metoda masurarii
"floucitometrie și fotometrie" Teste
chimice Bilirubin da Sînge (hematii) da
Glucoză da Cetona da Acid asorbic da
Leucocite da Nitrați da pH da Proteine da
Greutatea specifică da Urobilirubina da
Culoarea da Turbiditate folosind PMC
(celula de măsurare fizică) da Mărimea
lotului ≥ 100 eprubete da Nu necesită
reactivi da Memorie analize ≥ 10 000
rezultate da Ecran TFT ≥ 800 x 600
Analiza automată a controlului de calitate
(QC) da Autodiagnostic da Teste
microscopice RBC (Celulele roșii din
sânge) da WBC (Celulele albe din sânge)
da WBCc (WBC Clumps, sunt de
asemenea, numărate) da HYA (Turnarea
Hialinei) da SQEP/EPI (Celule
scuamoase) da NSE/NEC (Celule
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epiteliale non scuamoase) da PAT
(Articole patologice) da BACT (Bacterii)
da SPRM (Sperm) da MUC (Mucus) da
CRY (Cristale) da CaOxm (Monohidrat de
oxalat de calciu) da CaOxd (Dihidrat de
oxalat de calciu ) da TRI (Fosfat triplu) da
URI (Acidul uric) da YEA (Yeast, drojdie)
da AMO (Cristale amorfe ) da Tip
analizator Complet automat da
Microscopie încorporat cu soft de
recunoștere automată a particulelor prin
contrast de lumină și contrast de fază da
"Microscopie manuală" Posibilitatea de
vizualizare în timp real a imaginei oricărei
părți a câmpului de vedere al cuvetei,
inclusiv pentru mișcarea
microorganismelor da Mărimea lotului ≥
100 eprubete da "Pregătirea complet
automatizată a eșantionului de la un
analizatorul chimic la analizatorul de
sedimente, fără implicarea utilizatorului"
da Posibilitatea de a vizualiza, analiza și
corectare a imaginilor, adăugând elemente
nerecunoscute da, pe display Distribuitor
unic de pipete cu un dispozitiv de spălare
care nu necesită soluții speciale da
Prevenirea amestecării probelor și
contaminarea componentelor sistemului
de analiză cu materialul studiat da Crearea
unei baze de date cu rezultate ≥ 10 000
rezultate Analiza automată a controlului
de calitate (QC) da Autodiagnostic da
Data management Calculator integrat sau
exterior da Interfață LIS, pentru ambele
analizatoare bidirecțională Imprimantă da
Cititor de coduri de bare da Interfețe de
interconectare RS232, Ethernet
Alimentarea 220 V, 50 Hz Configurare
calculator (PC) CPU min. Intel Core i3-
4150 da Memorie RAM, min. 4GB
DDR3-1600 MHz da HDD min. 500 GB
7200 rpm, SATA III 6GB/s da Driver optic
16X DVD ± RW, SATA da Tastatură USB
standard da Mouse optic, USB da
Monitorizare - min. 19 ", raport 5: 4 ≥
1280x1024 Interfață VGA, 4xUSB,
2xGLAN, port serial RS232 da Sistem de
operare MS Windows 7 32/64 biți. da
Consumabile Sa fie incluse benzi pentru
efectuarea testelor chimice ale urinei cu
toți parametrii solicitați mai sus ≥ 1000
benzi Sa fie inclusi reactivi pentru
efectuarea analizelor microscopice
conform parametrii solicitați mai sus ≥
1000 analize Termenul de valabilitate din
ziua livrării ≥ 12 luni

16 Sigilator pungi sterilizare
16.1 33100000-1 Sigilator pungi sterilizare Bucată 1.00 Descriere: Aparat de sigilat instrumente

chirurgicale în pungi de sterilizare 100%
eficiență, asigură ca instrumentele să
rămană sigilate dupa sterilizare și se
mențin sterile pe toată perioada lor de
conservare. Carcasa: din otel inoxidabil,
usor de curatat, anti-coroziv. Lame: 2,
pentru o sectionare de inalta calitate.
Latime sigilare: ≥ 250mm Latimea barei
de presare/sigilare: ≥ 10 mm Alimentare:
220V, 50Hz Putere: ≥ 500W

17 Cîntar electronic pentru laborator
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17.1 33100000-1 Cîntar electronic pentru laborator Bucată 1.00 Descriere Cântar electronic pentru
laborator destinat pentru determinarea
greutăţii, cu precizie maximă Parametru
Specificaţia Greutatea maximă cântărită ≥
250g Dimensiunea platfomei ø ≥90 mm
Materialul platformei Inox Precizie ≤
0,001 g Pornirea/Închiderea Buton On/Off
Ecran LCD Alimentare 220V, 50Hz
Autocalibrare da. La livrare se va prezenta
dovada testării metrologică

18 Ultrasonograf
18.1 33100000-1 Ultrasonograf pentru investigatii clinice,

cardiovasculare si transcefalice performanţă
înaltă

Bucată 1.00 APLICAŢII CLINICE generale,
cardiovasculare , transcefalice PROBE
PORTURI ≥ 4 PROBE TIP, MHz Convex
(abdominal), multi-layer,50R,minim
70grade, minim 160 elemente 1-5MHz
Linear (vascular) , L minim 38mm; min
192 elemente 2- 12MHz
Phased/Vector/Sectorial, (Cardiovascular;
cefalic) tehnologie monocristal ce permite
o sensibilitate si rezolutie inalta,minim 90
grade, minim 80 elemente 1 - 5MHz
Transesofageale (TEE) da,2-9 MHZ,
obtional Sonda convexa, pentru biopsie in
regim de navigare (sinhronizare cu
imaginea CT;MRI) da, 2-5 MHZ obtional
NIVELE DE GRI ≥ 256 GAMA
DINAMICĂ ≥ 275 dB
PREPROCESARE, Canale digitale ≥
490000 Port pentru conectarea ECG da
Adâncimea scanării ≥ 40 cm
POSTPROCESARE Imagine Moduri M-
mod color da M-mod şi 2-D da CW
Doppler da Regim ce ar permite
diagnostica precoce a aterosclerozei prin
aprecierea elasticitatii arterei da regim ce
ar permite redarea imaginilor cu rezolutie
inalta atit in vasele cu flux mare cit si in
acele cu flux mai mic, sau analog da
Regim ce ar permite diagnostica
neinvaziva a disfunctiei endoteliale da
Regim ce ar permite investigarea automata
a complexului intima-media da Regim
CW doppler si pentru sondele liniare,
necesar pentru investigarile vaselor cu un
inalt grad de stenoza da Regim de analiza
a intensitatii de unda WI, regim ce ne
permite aprecierea complexa a tensiunii
arteriale si a caracteristicilor
hemodinamice da Regim High-resolution
B-mode o ce ne permite ca calitatea
imaginei sa nu depinda de tipul de sonda
ori pacient da Regim ,care ne permitecu
ajutorul trasarii conturului camerelor
inimii sa calculam asa parametri ca
volumul atriului sting,fractia de ejectie si
stroke volume. da,obtional Regim ce ne-ar
permite vizualizarea simultan a spectrelor
Doppler de pe doua sectoare diferite in
timp real ce ne-ar permite masurarile
directe a coeficientului E/e da Regim ce
ne permite posibilitatea analizei complexe
automate a contractarii globale si locale a
miocardului cu ajutorul urmarirei
automate dupa structura inimei.
da,obtional Regim de NAVIGARE,ce
permite sinhronizarea a imaginilor
volumetrice CT/MRT/USG obtinute
preventiv cu cele USG in timp
real,necesar pentru obtinerea unor punctari
mai precise din zona de interes da,obtional
DOPPLER Tip Spectral Doppler: (CW,
PW, HPRF-PW); Color Flow mode ;
Popwer Dopler (Directional) ; Power
Doppler Rezolutie
inalta(DIRECTIONAL) Afişare frecvenţă
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da Afişare viteză da Duplex da Triplex da
FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale
automatizate, bazate pe o baza interna de
date da Diapazon dinamic selectabil da
Focalizare de transmisie ajustabilă da
Focalizare de recepţie dinamică da
PAN/ZOOM imagine în timp real da
imagine îngheţată da STOCARE
IMAGINI Capacitate ≥ 500GB USB da,
>8 Cine da, >18000cadre DICOM 3.0 da
MONITOR integrat de control,TFT LCD
≥ 10 '' PACHETE DE ANALIZĂ General
da Cardiovasculare ; Dopplerografie
transcraniana; Angiologie da Posibilitatea
efectuării Up Grade da MONITOR ≥ 21",
(1600x1200) DIVIZARE MONITOR da
Printer incorporat da Ultrasonograful va
accepta sondele intraoperationale (
Ultrasonograf pentru dopplerosonografia
vaselor extracraniene si intracraniene
(Doppler spectral) Cod 202064) da
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18.2 33100000-1 Ultrasonograf pentru dopplerosonografia
vaselor extracraniene si intracraniene
(Doppler spectral)

Bucată 1.00 Ultrasonograf pentru dopplerosonografia
vaselor extracraniene si intracraniene
(Doppler spectral) APLICAŢII CLINICE
interventionale, generale, cardiovasculare,
transcraniene PROBE PORTURI ≥3
Diapazon frecventa MHz p/u probe
Liniare ≥2-18 MHz p/u probe sectoriale
≥3-8MHz p/u probe radiale ≥5-10 MHz
p/u probe convexe ≥1-10MHz PROBE
TIP, MHz Convexa (intraoperationala,
parti mici , min 65 grade, min144
elemente,lungime cablu min 300cm cu
adapter pentru punctii ≥ 4-10MHz
Sectorial ( destinat pentru proceduri
neurochirurgicale), min 34
elemente,suprafata de contact maxim
8,0x8,0mm, camp: min 90 grade; inclusiv
adapter pentru biopsie ≥3-8 MHZ,
NIVELE DE GRI ≥ 256 GAMA
DINAMICĂ ≥ 265 dB
PREPROCESARE, Canale digitale ≥250
000 Adâncimea scanării ≥ 40 cm Moduri
de operare B-mod da M-mod da Spectral
Doppler mode: (PW;HPRF-PW) da Color
Flow Mode da Power Doppler Mode
(Directional Power Doppler) da High
Resolutione Power Doppler -mode
(Directional ) da TDI-mode da Moduri de
vizualizare B; Dual B; Quad B da M; B
and M da D; B and D; M and D da Duplex
da Triplex da FUNCŢIONALITĂŢI
Măsurători digitale automatizate, bazate
pe o baza interna de date da Display date
fiziologice da Free Angulare M-mode da
Imagine trapezoidala Functia, ce ar
permite procedura de punctie cat mai
precisa da Posibilitate conectare bloc de
comanda wireless pe baza de LCD cu
posibilitatea de vizualizare a imaginei
USG pe acesta,situat pe un suport mobil
special da, optional PAN/ZOOM imagine
în timp real, min 16X da STOCARE
IMAGINI Capacitate ≥ 75GB, (32800
imagini) SD-Card da USB da, >2 Cine da,
>12 000cadre DICOM 3.0 (SR,QR) da
MONITOR de control,TFT LCD min
200x300mm obtional PACHETE DE
ANALIZĂ Abdominal, obstetrical
ginecologic, urologie da da da
Cardiac,vascular da parti mici, da da
Posibilitatea efectuării Up Grade da
MONITOR ≥21,5", LCD, min
FHD(1920x1080), DIVIZARE
MONITOR da Posibilitate de instalare a
monitorului pe tavan da,obtional Bateree
incorporata,durata de lucru min 60min da
Sondele oferite vor fi compatibile cu
ultrasonograful (Ultrasonograf pentru
investigatii clinice, cardiovasculare si
transcefalice performanţă înaltă Cod
202064) da

19 Sistem radiografic digital (cu bucky
vertical)
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19.1 33100000-1 Sistem radiografic digital (cu bucky
vertical)

Bucată 1.00 Descriere Sistem radiografic pentru uz
general, libertate de mişcare şi multiple
configurări. Aria larga de mişcare a mesei,
cu posibilitatea de ajustare a limitelor,
bucky-ului şi a stativului vertical permit
expuneri de la cap pînă la degetul
piciorului fără să fie necesară
repoziţionarea pacientului. Parametru
Specificaţia Modul radiologic Digital
Detector unic da Tip masă Tip Piedestal
Suport electric da Mișcarea mesei
Longitudinală, cm de la 80 Laterală, cm
≥24 Verticală da Fața mesei Densitatea
mesei <1 mm Al Greutatea maximă a
pacientului, kg de la 180 Suportul mesei
Pedistal Sistem de control electromagnetic
Sistemul BUCKY a mesei Tip motorizat
Dimensiunea, cm minimum 40x40
Controlul automat al expunerii (AEC) 3
cîmpuri Raportul grilei ≥10:1 Deplasarea
longitudinală, cm 50 BUCKY vertical
Dimensiunea, cm minimum 40x40
Controlul automat al expunerii (AEC) da
Raportul grilei ≥10:1 Mărimea casetei
≥40x40 Deplasarea longitudinală, cm
max. 180 cm Detector Mărimea detector,
cm ≥35x43 Configurare detector Fără fir
da Caracteristicele detectorului Rezoluția
matricei, pixeli 2428x2428 Mărimea
pixelului ≤150 µm Panou de control
Selectarea automată a parametrilor da
Post-procesarea anatomică specifică da
Procesarea manuală da Procesarea
avansată da Generator de raze X ≥ 60 kW
Tubul de raze X Intensitatea maximă la
100 kV minimum 630 mA Dimensiunea
spotului focal, mm 0.6 și 1.2 Capacitatea
termică, KHU ≥ 300000 Rata de răcire,
HU/min ≥1250 Panou de control pe tubul
radiologic da Suspensia tubului Controlul
razelor X a tubului montat da Accesorii
Sticlă plumbată minim 1x0,8 m Guleraș
de protecție 2 seturi Sorț de protecție 3
seturi Dispozitiv de măsurare a dozei da
Integrarea Stocarea clasa SOP DICOM
3.0 da Profil de integrare IHE da Cerințe
față de alimentarea electrică Standard
Imprimantă Procesare tip Termal direct
Interfaţă DICOM Rezoluţie spaţială,
Pixeli/mm ≥12 Format film, cm 20 x 25 -
35 x 43 Formate disponibile simultan ≥2

20 Perimetru automat
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20.1 33100000-1 Perimetru automat Bucată 1.00 Specificaţia Bol de examinare Raza 300
mm , tip inchis, ventilat Câmpul testat:
100° (160 cu fixatie orizonatala) Tehnica
de perimetrie Statica Mărimea stimulilor
Goldmann tip III Culoarea stimulilor
Albastru, verde Intensitatea maximă a
stimulilor 1000 asb Controlul fixației
Urmarire Gaze, Monitorizare blink,
Monitorizare punct orb Heijl/Krakau
Timpul de răspuns al pacientului:
Adaptabil la viteza pacientului sau setat
manual de la 0,1 la 9,9 s Iluminare de
fundal: 10 asb pentru stimulii verzi, 314
asb fundal galben pentru stimulii albastri
"Teste de câmp vizual " "• C-24A –
Central (24° cu extensie la 30°nazal) • C-
30A – Central(30°) • F-50 – Full (50° in
toate directiile) • C-22 – Central (30° in
axa orizonatala si 22° in axa verticala) •
G-50 – Glaucom (30° cu extensie pana la
50° in directie nazala) • P-50 – Periferic
(de la 30° la 50°) • M-10 – Macula (pana
la 10°) • E-80 – Extins (special pentru
examinarile auto – 50° in directie nazala,
80 in directie temporala), • C-30 – Rapid
(pana la 30°) • BDT– Test de vedere
binocular pentru conducatorii auto (160°
bitemporal, 100° vertical) • Utilizator
(pana la 50°) " Strategii: "• Prag, Prag
rapid, Prag avansat, Screening, 3-zone, 2-
zone, BSV (Binocular Single Vision), •
Flicker (Critical Fusion Frequency), •
BDT (Binocular Driving Test) " Hartile
rezultate Deviatia Hill of Vision, Deviatia
totala, Deviatia structurala, Probabilitatea
deviatiei totale, Probabilitatea deviatiei
structurala, Analiza
progresului,Compararea rezultatelor,
Curba Bebie, Graficul miscarii pupilei,
Vizualizarea 3D a rezultatelor HOV
Conectivitate "Baza de date DICOM SCU,
DICOM MWL SCU, GDT, fisiere text
Interfață device: USB 2.0 " Voltaj 220-
240V AC 50Hz Termen de garanție 36
luni

21 Set integral pentru diagnostica și
chirugia laringelui și alte proceduri ORL
cu video sistema FULL HD

21.1 33100000-1 Set integral pentru diagnostica și chirugia
laringelui și alte proceduri ORL cu video
sistema FULL HD

Set 1.00 Descriere Set integral pentru diagnostica
si chirurgia laringelui și alte proceduri
ORL cu video sistema FULL HD, sursă de
lumină LED portabilă, ryno-laringo-
fibroscop fin și accesorii Componente
Parametri Specificaţia 1.
Rinofaringolaringofibroscop,
telelaringofaringoscope, instrumente și
accesorii: 1. Rino-faringo-laryngo-
fibroscop deflexie sus/jos 180°/100
direcție de vedere 0° unghi de vedere 110°
canal de lucru intern diametru 2.3 mm -
2.4mm capătul distal extern diametru
intern 5.2 - 5.3 mm, lungime de lucru 22 -
23 cm Accesorii obligatorii: 1. Rino-
faringo-laryngo-fibroscop - 1 buc 2. Cheis
de păstrare și purtare - 1 buc. 3. Capac de
compensarea presiunii - 1 buc 4. Tester de
imersie/ Leakage Tester - 1 buc 5. Periuță
de curățare - 1 buc 6. Pensă de Biopsyie,
flexibilă, acțiune dublă a branșelor, ovale,
5 Fr., lungime 60-61 cm - 1buc 7. Pensă
de apucare, flexibilă, acțiune dublă a
branșelor, 5 Fr., lungime 60 cm - 1 buc 2.
Telelaringofaringoscop, cu tehnologie de
tip HOPKINS Lateral Telescop 90° cu
magnificare 4 x focusare, ø 10 mm
lungime de lucru 15-16 cm autoclavabil



07.10.2020 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 13/20

transmisie fibro optică de lumină
incorporată. Lentile de sapfir integrate,
rezistente la defecte mecanice. 2.
Videosistemă FULL HD, 1 Chip 1. Video
procesor de tip IMAGE1 modul de
conectare pentru utilizare cu până la 3
module de legătură rezoluție 1920 x 1080
pixeli internet intern integrat și modul de
procesare digitală a imaginii alimentare
200 - 240 VAC, 50/60 Hz Accesorii
obligatorii: 1. Cablul principal , lungime
300 cm - 1 buc. 2. Cablu de conectare
DVI-D, lungime 300 cm - 1 buc.; 3. Cablu
de conectare net intern, lungime 100 cm -
1buc.; 4. Unitate flash USB, 32 GB -
1buc.; 5. Tastatură USB siliconică, cu
touchpad, S.U.A.- 1buc 6. Videoprocesor-
1set.: a) HD video outputs: 2x DVI-D/ 1X
3G-5DI b) Format signal outputs:
1920x1080p, 50/60Hz; c) Link video
input 1 - 3x d) USB Interface - 4X usb (2x
FRONT, 2X REAR); e) SCB Interface -
2x6 pin, mini-DIN) 7. Clasa de protecție -
I, CF -DEFIB 8. Dimensiuni: nu mai mult
de: 305x64x320mm 9. Greutatea: nu mai
mult de 2.1kg 2. Modul de conectare de
tip X-LINK de legătură, pentru utilizare
cu endoscopuri video flexibile,
fibroscoape și capete de cameră cu un cip
( FULL HD) alimentare 200 - 240 VAC,
50/60 Hz Accesorii obligatorii: 1. Cablu,
lungime 300-305 cm. - 1 buc. 2. Cablu de
legătură, lungime 20-22 cm pentru
utilizare cu procesorul 3. Cap de cameră
FULL HD cu un cip 50/60 Hz, focalizare
fixă, scanare progresivă, îmbibată,
sterilizabilă cu gaz și cu plasmă, distanță
focală f = 16 mm 2 butoane ale capului de
cameră programabile liber, pentru utilizare
cuvideo procesorul. 1. Sensor de imagine-
1/3; 2. Imagine în format - 16:9. 3.
Imagine refresh rată - 50HZ/60HZ. 4.
Greutate nu mai mult de 130g. 5.
Dimensiuni nu mai mult de
100x36x35mm. 6. Clasa de protecție - I,
CF -DEFIB. 4.Cablu fibrooptic: 1.Cablu
Fibro Optic de lumină 2. conector direct,
3. d = 3,5-3-6 mm, l = 230 - 235 cm 3.
MONITOR 32'' FULL HD 32" LED FHD
Dual DVI/SDI In/Outputs 16:9 "Monitor
LED 32-33 '' cu funcții avansate I / O,
inclusiv DVI dual și SDI, și conector
încorporat, Ieșire continuă pentru
componente mici. Telecomanda portabilă
inclusă . Panel 32 inch TFT LCD (IPS)
Resoluție 1920 x 1080 (HD 1080) Input
Signal 2 x DVI‐D 2 x SD/HD/3G-SDI
(BNC) 2 x SOG 1 x VGA (D-sub) 1 x C-
Video (BNC) 1 x S-Video (DIN) 1 x
Component (RGBS, YPbPr) (5 x BNC)
GPIO Port SWAP, PIP / PBP1 / PBP2
Select, Record Indicator Output Signal 2 x
DVI-D, 2 x SD/HD/3G-SDI (BNC), 2 x
SOG, 1 x C-Video (BNC), 1 x S-Video
(DIN), 1 x Component (RGBS, YPbPr) (5
x BNC) Power Supply AC / CD Adapter
(AC 100~240V, DC 24V 6.25A) Control
Key Power, Menu, PIP, Sus, Jos, Plus,
Minus, Input Unit Dimension 770 (W) x
471.5 (H) x 80.5 (D) mm 30.32 (W) x
18.56 (H) x 3.35 (D) inch Brightness 450
(5 points Avg.) cd/m2 Response Time (G-
to-G) 22 ms (avg.) Viewing Angle
(CR>10) R/L 178, U/D 178 Greutate
13.18 kg nu mai mult Contrast Ratio
1300:1 Typical Pixel Pitch 0.27 X 0.27 "
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4. Troleu endoscopic mobil și brăț suport
pentru monitor. Suport pentru monitor,
reglabil în înălțime, pivotare și înclinare,
montare centrală, rabatabil de cca. 360 °,
capacitate de încărcare max. 18 kg, cu
montura de monitor VESA 75/100, pentru
utilizare cu cărucioare de echipamente
Troleu endoscopic pentru echipamente,
staționar pe 4 roți duble antistatic,
echipate cu frâne de blocare, fascicul de
energie cu subdistribuitoare electrice
integrate cu 6 prize, mufe de
împământare, Dimensiuni în mm (lxxx):
Coș echipament nu mai mult 830- x 1474
x 730 Raft nu mai mult de 630 x 25 x 510
Diametru roată maximum 125 mm
Componente: Modul de bază - 1, coș de
echipamente- 1, Capac, cărucior de
echipamente- 1, Pachet grinzi, Raft -3,
sertar larg- 1. Unitate cu blocare -1, 2x
Cabluri de alimentare UG 700, lungime
100 cm "6 prize cu mai multe prize, cablu
format din cablu de conexiune lung și 4
șuruburi de fixare, pentru a fi utilizate cu
căruciorul" Grinda energetică a plăcii de
egalizare potențială, constând dintr-o
racordare a șase plăci de egalizare
potențială cu șurub 4 x M6x8 5. Sursă de
lumină LED, 30000-50000 ore funcțiune
Sursă de lumină rece LED, 150, de înaltă
performanță, cu o priză , alimentare 100 -
240 VAC, 50/60 Hz. 1. Tip de lampă-
performanță înaltă LED. 2. Temperatura
culorii - 6.400K. 3. Intensitatea luminii -
ajustabilă pina la infinit. 4. Dimensiuni:
maximum 305x84.5x238mm. 5. Greutate -
maximum 2.3kg. 6. Sistem de aspirare și
irigare simplu și puternic, aspirator: 1. Set,
pompă de aspirație și irigare Alimentare
alimentare 100 - 120/230 - 240 VAC,
50/60 Hz Sistem de aspirare și irigare
puternic și ușor de utilizat pentru o
utilizare versatilă Banca pentru aspirarea
cu sistem de control a debitului "Nivel
scăzut de zgomot pompă pentru aspirație
și irigare" tensiune de operare 100
-120/230 - 240 VAC curent, 50/60 Hz
Presiune neajustată: max. 400 mmHg
Artă. (53,2 kPa) Presiunea de aspirație nu
este reglată: "max. <-) 0,75 bar (-75 kPa)"
Tensiune de funcționare 100-120.230-240
VAC curent, 50/60 Hz Dimensiun
maximum L x H x L 305 x 110 x 260 mm
Greutate maximum 5 kg 2. Set de tuburi
din silicon pentru aspirație 3. Filtru pentru
aspirație, conexiune pe partea sticlei cu
conexiune specială, conectare pe partea de
unitate cu con, pentru o singură utilizare,
steril, pachet de 10 bucăți, pentru utilizare
cu toate pompele de aspirație disponibile
în prezent cu conexiuni de tub 4. Sticlă de
aspirație, 1,5 l, sterilizabilă 5. Capac
pentru flacon, pentru sticlă de aspirație 1,5
și 5l, sterilizabil 6. Set de tuburi din
silicon, pentru irigare, sterilizabil, pentru
utilizare cu capacul flaconului 26310035,
263100335 și ghimp de puncție 860015B
7. Flacon de lichid de irigare, 1l,
sterilizabil 8. Capac pentru sticle,
sterilizabil, pentru utilizare cu 26310050
flacon de irigare 1l, sterilizabil și sticlă de
irigare 1l / 1,5l, sterilă, tip Baxter
(cilindric și pătrat) și Laboratoare Abott.
9. Suport pentru sticlă de aspirație 1,5 l
sau lichid de clătire Recipient 1 l 7.
Containere de pastrare, sterilizare cu
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aburi, gaz, peroxid de hidrogen pentru
setul integral pentru diagnostica si
chirurgia laringelui și alte proceduri ORL
cu video sistema FULL HD 1. Recipient
din plastic pentru endoscopuri flexibile,
adecvat pentru sterilizarea și stocarea
peroxidului de hidrogen (Sterrad®
dimensiuni externe (l x l x h): 550 x 260 x
90 mm pentru utilizare cu un endoscop
flexibil 2. Container din plastic, pentru
sterilizare, adecvat pentru sterilizarea și
depozitarea cu vapori, gaze și peroxid de
hidrogen (Sterrad®), perforat, cu capac,
dimensiuni exterioare (lxxx): 321 x 90 x
45 mm pentru utilizare cu două
endoscopuri rigide lungime de lucru max.
. 20 cm 3. Container din plastic, pentru
sterilizarea și depozitarea capetelor
camerei IMAGE1, TRICAM® și
TELECAM, potrivit pentru sterilizarea cu
abur, gaze și peroxid de hidrogen,
compatibil cu Sterrad® dimensiuni
externe (l x x x x): 385 x 255 x 75 mm 4.
Soluție antifog "ULTRA-STOP", 30 ml,
sticlă sterilă, străpungătoare 5. Agent de
curățare, tub 5 g, pentru lentile distale și
proximale și suprafețe de fibră optică ale
endoscopilor Termen de garanție pentru
set 36 luni

22 Vitreotom (caracteristici avansate)
22.1 33100000-1 Vitreotom (caracteristici avansate) Bucată 1.00 Descriere "Sistem compact, automat,

computerizat, pentru chirurgia vitreo-
retiniană şi a polului anterior ocular,
polului posterior, dezlipiri de retină,
traumatisme oculare, hemoragii vitreene,
corp străin, etc. " Parametru Specificaţia
Sistem ergonomic complet pentru
chirurgia cataractei și a polului posterior
format din Consolă, 2 sisteme de
iluminare cu xenon, laser fotocuagulator,
cart mobil cu masa de instrumente
pivontantă pe 3 axe da Sistem de fluide
închis pentru evitarea contaminării
încrucișate, cu funcție dublă da,
peristaltică, venturi Ecran cu cristaline
lichide, min. 17 inch, tactil, pentru
controlul parametrilor da Posibilitatea de
calibrare a vitreotomului da Sistem RFID
pentru recunoaşterea accesoriilor
conectate, cu confirmare vizuală sau
analogic opțional Sistem integrat pentru
conectarea buteliilor cu gaz şi dozare a
concentraţiei – C3F8 (octafluoropropan) şi
SF6 (hexafluorura de sulf) sau analogic
opțional Irigarea / Infuzia sub presiune
Sistem pentru suprapunerea paramerilor
de lucru cu imaginea din camera video a
microscopului Carl Zeiss Opmi Lumera i
aflat în dotare opțional Infuzie presurizată
integrată cu funcție de compensare și
monitorizare a presiunii de irigație, ce
asigură o valoare mai stabilă a presiunii
intraoculare da Diapazonul, mmHg ≥ 0-
120 mmHg Acuratețea, % "±2% (de la
valoarea de referință +5 mmHg)" Rata
fluxului, cc/min. sau Ga 0-20 cc/min.,
pentru infuzie (20 Ga) și 0-50, pentru
irigare Punctul de referință tranzitorie, ms
≤ 500 ms Sistemul de infuzie controlat sub
presiune (IOP) Posibilitatea schimbării
recipientului BSS sau analogic fără
întreruperea a actului chirurgical opțional
Diapazonul punctului de referință, mmHg
≥ 0-110 mmHg Repetabilitatea (BSS),
mmHg2 ± 2 mmHg2 Timpul de răspuns,
ms ≤ 500 ms, (20 Ga) Timpul de răspuns
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pentru perturbațiile tranzitorii, ms3 ≤ 500
ms3 Rata fluxului, cc/min. 0-20 cc/min.
Aspirația / Secreția Sistem activ de
creștere a intervalului de presiune de
aspirație și vacuum (standart și redus),
mmHg ≥ de la 0 la -600 mmHg Interval de
presiune mică, mmHg (Vacuum) ≥ de la 0
la -600 mmHg Acuratețea presiunii, %
"±2% (de la valoarea de referință +5
mmHg)" Rata fluxului, cc/min. Posterior
≥ 0-20 cc/min. Anterior ≥ 0-50 cc/min.
Timpul de răspuns tranzitoriu Intervalul
de presiune, mmHg "≥ de la 0 pînă la -400
mmHg pentru 0 cc/min." Timp de creștere
10-90%, msec. ≤ 300 Timp de cădere 90-
10%, msec. ≤ 300 Irigarea / Aspirarea
Control liniar şi fix al ultrasunetelor,
vacuum-ului şi aspiraţiei da Modurile Cap
Vac, I/A Max sau analogic, altele să se
specifice Vacuum Intervalul de presiune,
mmHg de la 0 la -600 mmHg Intervalul de
presiune minimal, mmHg de la 0 la -600
mmHg Acuratețea vacuumului, % "±2%
(din valoarea afișată +5 mmHg)" Rata
fluxului, cc/min. și mmHg "≥ 9 cc/min +
1.5 cm3(cc) la ≤ 50 mmHg vacuum"
Vacuum în diferite moduri Vitrectomie,
mmHg de la 0 la -600 mmHg
Fragmentarea, mmHg de la 0 la -600
mmHg Expulzarea, mmHg de la 0 la -600
mmHg Extragerea, mmHg de la 0 la -600
mmHg Irigarea/Aspirarea, mmHg de la 0
la -600 mmHg Facoemulsificarea, mmHg
de la 0 la -600 mmHg Presiunea joasă a
sursei de aer (LPAS) Diapazonul presiunii,
mmHg ≥ 0-110 mmHg la fluxul nominal
Acuratețea presiunii, % "±3% (de la
valoarea de referință +3 mmHg)" Rata
fluxului, l/min. ≥ 1 l/min. la ≥ 110 mmHg
Vitrectomia Modurile 3D, Momentan,
PropVac, VitWet sau analogic, altele să se
specifice Sistem vitrectomie pneumatică
cu sondă cu rata de tăiere pană la 20.000
cpm cu dimensiuni de 20Ga, 23Ga, 25Ga
şi 27+Ga da Controlurile pentru sonda de
vitrectomie, 50/50, pentru vitrectomie
centrală și periferică da, Duty cycle, core,
shave sau analogic, altele să se specifice
Regimurile/Programele de tăiere Rata de
tăiere, cpm ≥ 30 - 2400 cpm ≥ 30 - 4800
cpm Diatermia Frecvența, MHz, % ≥ 1
Mhz, ±10% Forma de undă Sinusoidală
Puterea de ieșire, W "≤ 10W la 100%
setarea, cu 75-200 ≤ ± 10% Ohm sarcina
ne-inductivă" Diapazonul puterii, % 0-
100% din puterea maximă de ieșire
Iluminarea Trei sau mai multe porturi de
iluminare cu Xenon, cu corecţie automată
a intensităţii luminoase în funcţie de
dimensiunea fibrei conectate da
Acuratețea lumenului, % ≤ 30%
Fragmentarea Modurile Linear, fixat,
momentan sau analogic, altele să fie
specificate și în modul posterior Frecvența
rezonantă, KHz, % "≥ 27.0 ± 1.9 KHz, a
nucleelor în polul posterior" Diapazonul
pulsatoriu, pps 1 - 99 pps Foarfecii
Modurile Proporțională, tăiere multimplă
sau analogic, altele să fie specificate
Foarfecele și pensa să fie cu acţionare
pneumatică da Presiunea proporțională,
bar 0,5-2 bar Rata de tăiere multiplă
Singura tăiere, cpm 50-400 cpm Refluxul
proporțional și continuu Diapazonul
presiunii, mmHg 0-110 mmHg Acuratețea
presiunii, % "±2% (de la valoarea de
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referință +5 mmHg)" Micro reflux
Diapazonul presiunii, mmHg 100 ± 15%
mmHg Volumul, µL 0 - 99, ± 10 µL
Controlul de fluide vîscoase Modurile
Injectare, Dual, Extragere sau analogic,
altele să fie specificate Sistem automat
pentru injecţie şi extracţie silicon da
Presiunea de injectare, bar ≥ 0 - 2 bar
Nivelul de extragere a vacuumului 5-600
mmHg Completarea cu auto-gaz (AGF -
opțional) Presiunea de gaz maximală ≥ 0,5
bar Puritatea completării "99.9%
concentrarea gazului după completare"
Auto-robinet Timpul de răspuns, sec. ≤ 5
sec. Presiunea (Lichid), mmHg ≥ 0-95
mmHg Flux nominal (Lichid), cc/min. 20
cc/min. Presiunea (LPAS), 0-120 mmHg ≥
0-95 mmHg Flux nominal (LPAS), l/min.
≥ 1 l/min. Facoemulsificarea Modurile
Explozie(Burst), Pulsativ, Continuu sau
analogic, altele să fie specificate Sonda de
ultrasunete cu mişcare oscilatorie
longitudinală şi oscilatorie laterală și
torsională a vîrfului de ±2 grade – pentru
facoemulsificarea nucleului în polul
anterior. da Frecvența rezonantă, KHz, %
≥ 27 - 46,5 Khz, ± 10% Diapazonul
pulsatoriu, pps 1 - 99 pps Lungimea de
explozie(burst), sec. ±2.5 sec. cu
posibilitatea de ajustare de către utilizator
Durata pulsativă de spargere, ms. ≥ 5 -
450 ms. Vitrectomia anterioară Modurile
Umed, uscat sau analogic, altele să fie
specificate Rata de tăiere de la 0 pînă la
posibilitatea maximă a sondei/lor LASER
Să fie incorporat și integrat în vitreotom
da "Laser cu 2 sau mai multe porturi
pentru conectarea simultană a 2 fibre
laser, cu recunoaştere automată a tipului
de fibră optică Endo sau LIO " da
Fascicolul de tratament Clasa IV Puterea,
W ± 15 mW Lungimea de undă, nm 532
nm, ± 10 nm Obiectivul fascicolului Clasa
II Puterea, mW ≥ 1 mW Lungimea de
undă, nm 635 nm, ± 10 nm Memoria
Capacitatea de memorie, Tb ≥ 500 Gb
HDD sau SSD Păstrarea datelor pentru
fiecare doctor în parte "pentru 8 doctori în
(anterior, posterior, comun)" "Posibilitate
de memorare a diferitelor setări,
expandabilă cu card MMC" da Timer-ul
Diapazonul, ora ≥ 0 - 1 ore Rezoluția, sec.
≤ 15 sec. Volumul audio Erori / defecțiuni
/ cheie nevalidă, dB 0-65 dB Deatermia,
dB Consultarea, expirarea timeru-lui,
infuzia, etc., dB Fragmentarea,
facoemulsificarea, vacuum, etc. dB Cheia
validă da Acuratețea volumului, dB ≤ 15
dB Confirmarea vocală, dB 0-65 dB
Accesorii Pedală "Complet programabilă
cu 6 sau mai multe funcții suplimentare"
da, 1 buc. Imprimantă Cu conectare fără
fir, cu Wi-Fi, în vederea documentării
consumabilelor, parametrilor şi a timpilor
chirurgicali utilizaţi în intervenţie da, 1
buc. Telecomandă Utilizată prin Infraroșu
sau bluetooth, cu ±4 butoane da, 1 buc.
Parafarmaceutică Casete da, 30 buc.
Compresor Compresor aparte să fie inclus
pentru lucrul cu vitreotomul da, 1 buc.

23 Aparat Bobrov
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23.1 33100000-1 Aparat Bobrov Bucată 20.00 Descriere Dispozitiv utilizat pentru
umidificarea oxigenului prin metoda
utilizarii H2O, irigoscopie Tip Instalație
mobilă Capacitate borcan de umidificare
2,5 l Tip borcan de umidificare
"autoclavabil, policarbonat cu capac
rotabil" Presiune maximală creată de
aparat 40 kPA Tip mîner manual, plastic
pentru crearea presiunii Consum aer 2 l
Tip suport "Compatibil borcan de
umidificare, oțel inoxidabil" Tuburi "Tub
de conectare PVC Tub de servire PVC"
Dispozitiv de irigoscopie 1

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

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 Original - Formularul F 3.1 - semnat și ștampilat de către
operatorul economic participant

NU

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

NU

3.11 Raportul financiar Ultimul raport financiar/situație financiară - Copie –
confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului.

DA

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

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

NU

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

Nu se cere NU

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

Nu se cere NU

3.15 Garanţia pentru ofertă garanție bancară F 3.2 din documentația standard 173/2018
sau transfer- original, conform pct. 4 FDA.

DA

3.16 Formularul ofertei F 4.1 - original, conform formularului F4.1 din documentația
standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.
173/2018- confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului;

DA

3.17 Specificatii de pret F 4.2 - original, conform formularului F4.2 din documentația
standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.
173/2018- confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului;

DA

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

- confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Ofertantului;

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

DA

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

DA

3.21 Declarație de la ofertant originală- confirmată prin semnătură și ștampilă, în care să
certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de
2019.

DA

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

DA

3.23 Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie cu indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit,
Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului

DA

3.24 Manuale de service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu
prezentarea traducerii la momentul livră

copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului DA

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

DA

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

DA

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

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

DA

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. 20/00168 din 21.10.2020"

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:

până la 45 zile de la inregistrarea contractului de CAPCS,și instalarea/darea în
exploatare în termen de 14 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită
instalarea)

4.7 Metoda şi condiţiile de plată vor fi: 30 de zile de la recepţionarea facturii fiscale și actului de predare – primire de catre
CAPCS.

4.8 Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 90 zile
4.9 Ofertele în valută străină: Nu se acceptă
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5. Depunerea şi deschiderea ofertelor
5.1 Plicurile vor conţine următoarea

informaţie suplimentară:
Licitaţie publică nr. 20/00168 
Pentru achiziţionarea de: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților
IMSP beneficiare, pentru anul 2020 
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: 21.10.2020 11:30

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: 21.10.2020 11:30

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: 21.10.2020 11:30

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:

21.10.2020

6.2 Modalitatea de efectuare a evaluării: per lot 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. 20/00168 din 21.10.2020"

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

5 zile

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

Conducătorul grupului de lucru: 

ANTOCI IVAN ________________________________


