




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

nr. 20/00137 14.08.2020din

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

Achiziția reagenți pentru investigații biochimice și consumabile de laborator conform
necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2021Obiectul achiziției:
33100000-1Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  52  din  14.08.2020.

În scopul achiziţionării "Achiziția reagenți pentru investigații biochimice și consumabile de laborator conform necesităților IMSP
Institutul de Cardiologie pentru anul 2021"

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2021
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: CNAM

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

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1 Consumabile , reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,,
(sistem inchis)

6000.00Bucată1.1 Sample cups p-u eprubete 1,5 ml Cupe proba 1,5 ml cu capac
(sample cups with lids).Certificat
CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

2 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,,
(sistem inchis)

50.00Bucată2.1 cuvvete window(ferestre) cuvvete window (ferestre)Certificat
CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

50.00Bucată2.1 cuvvete window(ferestre) prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

3 Consumabile,  reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,,
(sistem inchis)

156000.00Bucată3.1 Cuvette cartridge Cuvette cartridge Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

4 Consumabile,  reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,,
(sistem inchis)

3000.00Bucată4.1 Reaction vessel Reaction vessel Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

5 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,,
(sistem inchis)

11520.00Bucată5.1 Cholesterol teste ambalate in flex  original de la
producator Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

11520.00Bucată5.1 Cholesterol identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

6 Consumabile,  reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,,
(sistem inchis)

11520.00Bucată6.1 Trigliceride teste ambalate in flex  original de la
producator.Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

7 Consumabile,  reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,,
(sistem inchis)

11040.00Bucată7.1 ALAT teste ambalate in flex  original de la
producator.Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

8 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,,
(sistem inchis)

11160.00Bucată8.1 ASAT teste ambalate in flex  original de la
producator.Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

11160.00Bucată8.1 ASAT format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

9 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,,
(sistem inchis)

7200.00Bucată9.1 Total Bilirubin teste ambalate in flex  original de la
producator.Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

10 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,,
(sistem inchis)

2400.00Bucată10.1 Direct Bilirubin teste ambalate in flex  original de la
producator.Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

11 Consumabile, piese de schimb si reagenti p-
u  analizatorul Biochimic automat
,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis)

11520.00Bucată11.1 Creatinin teste ambalate in flex  original de la
producator.Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

11520.00Bucată11.1 Creatinin ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

12 Consumabile,  reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,,
(sistem inchis)

11520.00Bucată12.1 Urea Nitrogen teste ambalate in flex  original de la
producator.Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

13 Consumabile,  reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,,
(sistem inchis)

5760.00Bucată13.1 Acid uric teste ambalate in flex  original de la
producator.Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

14 Consumabile,  reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,,
(sistem inchis)

1920.00Bucată14.1 Iron teste ambalate in flex  original de la
producator.Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1920.00Bucată14.1 Iron produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

15 Consumabile,  reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,,
(sistem inchis)

1440.00Bucată15.1 Albumin teste ambalate in flex  original de la
producator.Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

16 Consumabile,  reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,,
(sistem inchis)

18720.00Bucată16.1 Glucoza teste ambalate in flex  original de la
producator.Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

17 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,,
(sistem inchis)

3840.00Bucată17.1 Proteina totala teste ambalate in flex  original de la
producator.Certificat CE sau

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3840.00Bucată17.1 Proteina totala declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

18 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,,
(sistem inchis)

6.00Mililitru18.1 Calibrator CHEM I Calibrator CHEM I fl 2x3x2
ml.Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

19 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,,
(sistem inchis)

3.00Mililitru19.1 Cholesterol calibrator Cholesterol calibrator  fl. 2x3x1 ml
*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

20 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,,
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

(sistem inchis)
3.00Mililitru20.1 TBIL/DBIL calibrator TBIL/DBIL calibrator  fl. 2x3x1

ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

21 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,  (sistem
inchis)

4000.00Bucată21.1 Alcaline phospatase FS IFCC Teste pentru analizatorul  biochimic
"Respons 910" cu codul de citire
adaptat la aparartul respons 910 in
amalalaj original de la producator
Ambalaj: flacoane 4x200 ml.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

22 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,  (sistem
inchis)

8000.00Bucată22.1 ALAT FS IFCC Teste pentru analizatorul  biochimic
"Respons 910" cu codul de citire
adaptat la aparartul respons 910 in
amalalaj original de la producator
Ambalaj: flacoane 4x200
ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

8000.00Bucată22.1 ALAT FS IFCC format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

23 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,  (sistem
inchis)

8000.00Bucată23.1 ASAT FS IFCC Teste pentru analizatorul  biochimic
"Respons 910" cu codul de citire
adaptat la aparartul respons 910 in
amalalaj original de la producator
Ambalaj: flacoane 4x200
ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

24 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,  (sistem
inchis)

5600.00Bucată24.1 Bilirubina auto total FS Teste pentru analizatorul  biochimic
"Respons 910" cu codul de citire
adaptat la aparartul respons 910 in
amalalaj original de la producator
Ambalaj: flacoane 4x200
ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

25 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,  (sistem
inchis)
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5600.00Bucată25.1 Bilirubina auto derect FS Teste pentru analizatorul  biochimic
"Respons 910" cu codul de citire
adaptat la aparartul respons 910 in
amalalaj original de la producator
Ambalaj: flacoane 4x200
ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

26 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,  (sistem
inchis)

5280.00Bucată26.1 Alfa-amilaza CCFS Teste pentru analizatorul  biochimic
"Respons 910"cu codul de citire
adaptat la aparartul respons 910 in
amalalaj original de la producator
Ambalaj: flacoane 4x120
ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

27 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,  (sistem
inchis)

8000.00Bucată27.1 Createnina FS Teste pentru analizatorul  biochimic
"Respons 910" cu codul de citire
adaptat la aparartul respons 910 in
amalalaj original de la producator
Ambalaj: flacoane 4x200
ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila

33100000-1
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8000.00Bucată27.1 Createnina FS Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

28 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,  (sistem
inchis)

8000.00Bucată28.1 Urea FS Teste pentru analizatorul  biochimic
"Respons 910" cu codul de citire
adaptat la aparartul respons 910 in
amalalaj original de la producator
Ambalaj: flacoane 4x200
ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

29 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,  (sistem
inchis)

11520.00Bucată29.1 Glucoza GOD FS Teste pentru analizatorul  biochimic
"Respons 910"cu codul de citire
adaptat la aparartul respons 910 in
amalalaj original de la producator
Ambalaj: flacoane 4x200
ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1
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30 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,  (sistem
inchis)

6400.00Bucată30.1 Cholesterol FS Teste pentru analizatorul  biochimic
"Respons 910" cu codul de citire
adaptat la aparartul respons 910 in
amalalaj original de la producator
Ambalaj: flacoane 4x200
ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

31 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,  (sistem
inchis)

6400.00Bucată31.1 Trigliceride FS Teste pentru analizatorul  biochimic
"Respons 910" cu codul de citire
adaptat la aparartul respons 910 in
amalalaj original de la producator
Ambalaj: flacoane 4x200
ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

32 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,  (sistem
inchis)

2400.00Bucată32.1 Proteina totala FS Teste pentru analizatorul  biochimic
"Respons 910" cu codul de citire
adaptat la aparartul respons 910 in
amalalaj original de la producator
Ambalaj: flacoane 4x200
ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul

33100000-1



pag. 13

CantitateaUnitatea de
măsura

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

2400.00Bucată32.1 Proteina totala FS oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

33 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,  (sistem
inchis)

4000.00Bucată33.1 Gamma GTP FS IFCC Teste pentru analizatorul  biochimic
"Respons 910" cu codul de citire
adaptat la aparartul respons 910 in
amalalaj original de la producator
Ambalaj: flacoane 4x200
ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

34 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,  (sistem
inchis)

6400.00Bucată34.1 Uric acid  FS TOOS Teste pentru analizatorul  biochimic
"Respons 910" cu codul de citire
adaptat la aparartul respons 910 in
amalalaj original de la producator
Ambalaj: flacoane 4x200
ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie

33100000-1
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6400.00Bucată34.1 Uric acid  FS TOOS pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

35 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,  (sistem
inchis)

7200.00Bucată35.1 HDL-C Immuno FS Teste pentru analizatorul  biochimic
"Respons 910" cu codul de citire
adaptat la aparartul respons 910 in
amalalaj original de la producator
Ambalaj: flacoane 4x200
ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

36 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,  (sistem
inchis)

9600.00Bucată36.1 CF-MB   Teste pentru analizatorul
biochimic "Respons 910" cu codul
de citire adaptat la aparartul respons
910 in amalalaj original de la
producator
Ambalaj: 4x120ml*Certificat CE
sau declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

37 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,  (sistem
inchis)

2880.00Bucată37.1 LDL FS IFCC Teste pentru analizatorul  biochimic
"Respons 910" cu codul de citire
adaptat la aparartul respons 910 in
amalalaj original de la producator
Ambalaj: flacoane 4x120
ml.*Certificat CE sau declarație de

33100000-1



pag. 15

CantitateaUnitatea de
măsura

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

2880.00Bucată37.1 LDL FS IFCC conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

38 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,  (sistem
inchis)

2400.00Bucată38.1 Iron FS Ferene Teste pentru analizatorul  biochimic
"Respons 910" cu codul de citire
adaptat la aparartul respons 910 in
amalalaj original de la producator
Ambalaj: flacoane 4x120
ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

39 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,  (sistem
inchis)

3200.00Bucată39.1 Albumin Teste pentru analizatorul  biochimic
"Respons 910" cu codul de citire
adaptat la aparartul respons 910 in
amalalaj original de la producator
Ambalaj: flacoane 4x200
ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi

33100000-1
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3200.00Bucată39.1 Albumin identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

40 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,  (sistem
inchis)

6400.00Bucată40.1 CRP FS Teste pentru analizatorul  biochimic
"Respons 910" cu codul de citire
adaptat la aparartul respons 910 in
amalalaj original de la producator
Ambalaj: flacoane 4x200
ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

41 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,  (sistem
inchis)

800.00Bucată41.1 ASLO Teste pentru analizatorul  biochimic
"Respons 910" cu codul de citire
adaptat la aparartul respons 910 in
amalalaj original de la producator
Ambalaj: flacoane 4x200
ml*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

42 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,  (sistem
inchis)

2400.00Bucată42.1 Rheumatoid Factor FS Teste pentru analizatorul  biochimic
"Respons 910" cu codul de citire
adaptat la aparartul respons 910 in

33100000-1
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2400.00Bucată42.1 Rheumatoid Factor FS amalalaj original de la producator
Ambalaj: flacoane 4x100
ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

43 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,  (sistem
inchis)

960.00Mililitru43.1 Cleaner A Cleaner A pentru analizatorul
biochimic "Respons 910"  in
amalalaj original de la producator
Ambalaj: flacoane 4x60
ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

44 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,  (sistem
inchis)

960.00Mililitru44.1 Cleaner B Cleaner B pentru analizatorul
biochimic "Respons 910"  in
amalalaj original de la producator
Ambalaj: flacoane 4x60
ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul

33100000-1
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960.00Mililitru44.1 Cleaner B produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

45 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,  (sistem
inchis)

10.00Bucată45.1 Kit cuvvete sector for respons 910  pentru testari biochimice ,ambalaj -
3840pcs/box =256 cuvvete sector
original de la producator adaptat
pentru analizatorul respons
910*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

46 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,  (sistem
inchis)

60.00Mililitru46.1 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,  (sistem
inchis)

MultiCalibrator universal cu
parametre biochimice (alat
albumina,fosfataza alcalina amilaza
asat bilirubina totata  si directa
calciu colesterol CF NAK creatinin
gamagtp, fier mg  amilaza
pancreatica Na K Cl proteina totala
trigliceride urea acid uric.
Ambalaj: flacoane 20x3ml. (alat
albumina,fosfataza alcalina amilaza
asat bilirubina totata  si directa
calciu colesterol CF NAK creatinin
gamagtp, fier mg  amilaza
pancreatica Na K Cl proteina totala
trigliceride urea acid uric)adaptat
pentru analizatorul biochimic
respons 910*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului

33100000-1
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60.00Mililitru46.1 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,  (sistem
inchis)

prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

47 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,  (sistem
inchis)

12.00Mililitru47.1 Calibrator pentru CK- MB. Calibrator pentru CK- MB.
Ambalaj: 6x1ml original de la
producator*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

48 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,  (sistem
inchis)

15.00Mililitru48.1 HDL-C LDL-C Selec Lipid calibrator. HDL-C LDL-C Selec Lipid
calibrator. Ambalaj: 3x2ml original
de la producator*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

49 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,  (sistem
inchis)

20.00Mililitru49.1 PCR Calibrator cu 5 nivele. PCR Calibrator cu 5 nivele.
Ambalaj 5x2ml original de la
producator*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul

33100000-1
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20.00Mililitru49.1 PCR Calibrator cu 5 nivele. producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

50 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,  (sistem
inchis)

15.00Mililitru50.1 Calibrator RF cu 5 nivele. Calibrator RF cu 5 nivele. Ambalaj
5x1ml  original d la
producator*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

51 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,  (sistem
inchis)

150.00Mililitru51.1 Ser control normal bazat pe ser uman. Ser control normal bazat pe ser
uman. Ambalaj flacon 5ml
certificat de origine pentru produs
pentru testari biochimice(alat
albumina,fosfataza alcalina amilaza
asat bilirubina totata  si directa
calciu colesterol CF NAK creatinin
gamagtp, fier mg  amilaza
pancreatica Na K Cl proteina totala
trigliceride urea acid uric)adaptat
pentru analizatorul biochimic
respons 910, Dimension RxL
Max.*Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie

33100000-1
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150.00Mililitru51.1 Ser control normal bazat pe ser uman. pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

52 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,  (sistem
inchis)

150.00Mililitru52.1 Ser control patologic  bazat pe ser uman. Ser control patologic  bazat pe ser
uman.Ambalaj flacon 5ml certificat
de origine pentru produs pentru
testari biochimice (alat
albumina,fosfataza alcalina amilaza
asat bilirubina totata  si directa
calciu colesterol CF NAK creatinin
gamagtp, fier mg  amilaza
pancreatica Na K Cl proteina totala
trigliceride urea acid uric)adaptat
pentru analizatorul biochimic
respons 910, Dimension RxL
Max.*Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

53 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,  (sistem
inchis)

12.00Mililitru53.1 Control p-u probele reumatice  Leved 1 Control p-u probele reumatice
Leved 1  . Ambalaj 1ml*Certificat
CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

54 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,  (sistem
inchis)

12.00Mililitru54.1 Control p-u probele reumatice  Leved 2 Control p-u probele reumatice
Leved 2  . Ambalaj 1ml*Certificat

33100000-1
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12.00Mililitru54.1 Control p-u probele reumatice  Leved 2 CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

55 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,  (sistem
inchis)

10.00Mililitru55.1 Calibrator ASO cu 5 nivele Calibrator ASO liquid satibil cu 5
nivele. Ambalaj 5x1ml*Certificat
CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

56 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,  (sistem
inchis)

3.00Bucată56.1 Photometr lamp Lampa halogena. Pentru citirea
rezultatelor la analizatorul
biochimic respons 910  certificat de
origine de la producator*Certificat
CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie

33100000-1
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3.00Bucată56.1 Photometr lamp pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

57 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,  (sistem
inchis)

1.00Bucată57.1 Probe (ac de dozare) Proba (ac de dozare).  Pentru
dozarea probelor si reagentilor la
analizatorul biochimic respons 910
certificat de origine de la
producator*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

58 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,  (sistem
inchis)

3.00Bucată58.1 Water filter Filtru pentru analizatorul biochimic
respons 910. Pentru stoparea
impuritatilor apei purificate la
analizatorul biochimic respons 910
certificat de origine de la
producator *Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

59 Consumabile, piese de schimb si reagenti p-
u  analizatorul  EasyLyte plus

2.00Bucată59.1 Electrod Na(original de la producator) p-u
analizatorul  EasyLyte plus

Electrod Na(original de la
producator) p-u  analizatorul
EasyLyte plus.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie

33000000-0
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2.00Bucată59.1 Electrod Na(original de la producator) p-u
analizatorul  EasyLyte plus

confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

60 Consumabile, piese de schimb si reagenti p-
u  analizatorul  EasyLyte plus

2.00Bucată60.1 Electrod K(original de la producator) p-u
analizatorul  EasyLyte plus

Electrod K(original de la
producator) p-u  analizatorul
EasyLyte plus.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

61 Consumabile, piese de schimb si reagenti p-
u  analizatorul  EasyLyte plus

2.00Bucată61.1 Electrod Cl (original de la producator) p-u
analizatorul  EasyLyte plus

Electrod Cl (original de la
producator) p-u  analizatorul
EasyLyte plus.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

62 Consumabile, piese de schimb si reagenti p-
u  analizatorul  EasyLyte plus

2.00Bucată62.1 Electrod de referinta (original  de la
producator) p-u  analizatorul  EasyLyte plus

Electrod de referinta  pentru
analizatorul  EasyLyte plus
K/Na/Cl , in ambalaj original de la
producator.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție

33000000-0
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2.00Bucată62.1 Electrod de referinta (original  de la
producator) p-u  analizatorul  EasyLyte plus

de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

63 Consumabile, piese de schimb si reagenti p-
u  analizatorul  EasyLyte plus

2.00Bucată63.1 Valva p-u dozarea reagentului, serului si
deseurilor (original de la producator).

Valva p-u dozarea reagentului,
serului si deseurilor (original de la
producator) pentru analizatorul
EasyLyte plus K/Na/Cl.*Certificat
CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

64 Consumabile, piese de schimb si reagenti p-
u  aparatul EasyLyte plus

2.00Bucată64.1 Tub din silicon p-u reagenti, ser si deseuri
original de la producator

Tub din silicon p-u reagenti, ser si
deseuri original de la producator
pentru analizatorul  EasyLyte plus
K/Na/Cl.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0
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65 Consumabile, piese de schimb si reagenti p-
u  aparatul EasyLyte plus

2.00Bucată65.1 Membrana de asamblare original de la
producator

Membrana de asamblare original de
la producator pentru analizatorul
EasyLyte plus K/Na/Cl.*Certificat
CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

66 Consumabile, piese de schimb si reagenti p-
u  analizatorul  EasyLyte plus

14.00Bucată66.1 Pachet de reactive( Standart A, StandartB,
solutie de spalare) 800 ml original de la
producator

Pachet de reactive( Standart A,
StandartB, solutie de spalare) 800
ml  pentru analizatorul  EasyLyte
plus K/Na/Cl , in ambalaj original
de la producator.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

67 Consumabile, piese de schimb si reagenti p-
u  analizatorul  EasyLyte plus

8.00Bucată67.1 Solutie de spalare p-u fiecare zi (6*15 ml)
original de la producator

Solutie de spalare p-u fiecare zi
(6*15 ml) original de la producator
pentru analizatorul  EasyLyte plus
K/Na/Cl .*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul

33000000-0
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8.00Bucată67.1 Solutie de spalare p-u fiecare zi (6*15 ml)
original de la producator

produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

68 Consumabile, piese de schimb si reagenti p-
u  analizatorul  EasyLyte plus

250.00Mililitru68.1 Solutie de spalare internal filling solution Solutie de spalare internal filling
solution pentru analizatorul
EasyLyte plus K/Na/Cl , in ambalaj
original de la producator ,fl 20-
50ml original de la
producator*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

69 Consumabile, piese de schimb si reagenti p-
u  analizatorul  SmartLyte  plus

18.00Bucată69.1 Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u
analizatorul  SmartLyte  plus

Pachet de reactive( Standart A,
StandartB, solutie de spalare)
pentru  analizatorul  SmartLyte
plus K/Na/Cl, in ambalaj original
de la producator*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

70 Consumabile, piese de schimb si reagenti p-
u  analizatorul  SmartLyte  plus

3.00Bucată70.1 Solutie de spalare fiecare zi pentru
analizatorul  SmartLyte  plus

Solutie de spalare fiecare zi pentru
analizatorul  SmartLyte  plus, in
ambalaj original de la
producator*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu

33000000-0
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3.00Bucată70.1 Solutie de spalare fiecare zi pentru
analizatorul  SmartLyte  plus

anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

71 Consumabile, piese de schimb si reagenti p-
u  analizatorul  SmartLyte  plus

3.00Bucată71.1 Solutie de conditionare a electrozilor pentru
analizatorul  SmartLyte  plus

Solutie de conditionare a
electrozilor pentru  analizatorul
SmartLyte  plus, in ambalaj original
de la producator*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

72 Consumabile, piese de schimb si reagenti p-
u  analizatorul  SmartLyte  plus

2.00Bucată72.1 Electrod K(original de la producator) p-u
analizatorul  SmartLyte  plus

Electrod K(original de la
producator) p-u  analizatorul
SmartLyte  plus.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

73 Consumabile, piese de schimb si reagenti p-
u  analizatorul  SmartLyte  plus

2.00Bucată73.1 Electrod Na(original de la producator) p-u Electrod Na(original de la33000000-0
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2.00Bucată73.1 analizatorul  SmartLyte  plus producator) p-u  analizatorul
SmartLyte  plus.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

74 Consumabile, piese de schimb si reagenti p-
u  analizatorul  SmartLyte  plus

2.00Bucată74.1 Electrod Cl(original de la producator) p-u
analizatorul  SmartLyte  plus

Electrod Cl(original de la
producator) p-u  analizatorul
SmartLyte  plus.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

75 Consumabile, piese de schimb si reagenti p-
u  analizatorul  SmartLyte  plus

2.00Bucată75.1 Electrod de referinta(original de la producator)
p-u  analizatorul  SmartLyte  plus

Electrod de referinta(original de la
producator) p-u  analizatorul
SmartLyte  plus.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0
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76 Consumabile, piese de schimb si reagenti p-
u  analizatorul  SmartLyte  plus

1.00Bucată76.1 Hirtie pentru imprimanta Hirtie pentru imprimanta pentru
analizatorul  SmartLyte plus, in
ambalaj original de la
producator*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

77 Consumabile, piese de schimb si reagenti p-
u  analizatorul  SmartLyte  plus

1.00Bucată77.1 Material de control cu nivel 1-2-3 Material de control cu nivel 1-2-3
pentru analizatorul  SmartLyte plus,
in ambalaj original de la
producator.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

78 Consumabile, piese de schimb si reagenti p-
u  analizatorul  SmartLyte  plus

3.00Bucată78.1 Tub silicon pentru pompa peristaltica p-u
analizatorul  SmartLyte  plus

Tub silicon pentru pompa
peristaltica p-u  analizatorul
SmartLyte  plus, in ambalaj original
de la producator*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi

33000000-0
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3.00Bucată78.1 Tub silicon pentru pompa peristaltica p-u
analizatorul  SmartLyte  plus

identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

79 Consumabile , reagenti p-u  analizatorul
imunologic  FIA 8000

4000.00Bucată79.1 cTroponinI pentru analizatorul imunologic
FIA 8000 test cantitativ

Pentru analizatorul imunologic  FIA
8000 teste pentru determinarea
cantitativa c TroponinI  in amalalaj
original de la producator*Certificat
CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

80 Consumabile , reagenti p-u  analizatorul
imunologic  FIA 8000

2000.00Bucată80.1 NT pro BNP pentru analizatorul imunologic
FIA 8000 test cantitativ

Pentru analizatorul imunologic  FIA
8000 teste pentru determinarea
cantitativa NT pro BNP  in amalalaj
original de la producator*Certificat
CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

81 Consumabile , reagenti p-u  analizatorul
imunologic  FIA 8000

2000.00Bucată81.1 D-dimeri pentru analizatorul imunologic  FIA
8000 test cantitativ

Pentru analizatorul imunologic  FIA
8000 teste pentru determinarea
cantitativa D-dimeri  in amalalaj
original de la producator*Certificat
CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul

33000000-0
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2000.00Bucată81.1 D-dimeri pentru analizatorul imunologic  FIA
8000 test cantitativ

oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

82 Consumabile , reagenti p-u  analizatorul
imunologic  FIA 8000

200.00Bucată82.1 mAlb pentru analizatorul imunologic  FIA
8000 test cantitativ

Pentru analizatorul imunologic  FIA
8000 teste pentru determinarea
cantitativa mAlb  in amalalaj
original de la producator*Certificat
CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

83 Consumabile , reagenti p-u  analizatorul
imunologic  FIA 8000

75.00Bucată83.1 PCT pentru analizatorul imunologic  FIA 8000
test pentru depistarea sepsis-lui

Pentru analizatorul imunologic
FIA8000 teste pentru determinarea
cantitativa PCT in amalalaj original
de la producator*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

84 Consumabile , reagenti p-u  analizatorul
imunologic  FIA 8000
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3.00Mililitru84.1 Control troponin pentru analizatorul
imunologic  cantitativ FIA 8000 cu 3 nivele

Control troponin cu 3 nivele.
Ambalaj fl.-2-3ml.*Certificat CE
sau declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

85 Consumabile , reagenti p-u  analizatorul
imunologic  FIA 8000

3.00Mililitru85.1 Control  d-dimeri pentru analizatorul
imunologic  FIA 8000 cu 3 nivele

Control d-dimeri cu 3 nivele.
Ambalaj fl.-2-3ml.*Certificat CE
sau declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

86 Consumabile , reagenti p-u  analizatorul
imunologic  Getein 1100

3000.00Bucată86.1 cTroponinI p-u  analizatorul imunologic
Getein 1100 test cantitativ

Pentru analizatorul imunologic
Getein 1100 teste pentru
determinarea cantitativa c
TroponinI  in amalalaj original de la
producator*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila

33000000-0
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3000.00Bucată86.1 cTroponinI p-u  analizatorul imunologic
Getein 1100 test cantitativ

participantului.33000000-0

87 Consumabile , reagenti p-u  analizatorul
imunologic  Getein 1100

1500.00Bucată87.1 NT pro BNP p-u  analizatorul imunologic
Getein 1100 test cantitativ

Pentru analizatorul imunologic
Getein 1100 teste pentru
determinarea cantitativa NT pro
BNP  in amalalaj original de la
producator*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

88 Consumabile , reagenti p-u  analizatorul
imunologic  Getein 1100

1200.00Bucată88.1 D-dimeri  p-u  analizatorul imunologic  Getein
1100 test cantitativ

Pentru analizatorul imunologic
Getein 1100 teste pentru
determinarea cantitativa D-dimeri
in amalalaj original de la
producator*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

89 Consumabile , reagenti p-u  analizatorul
imunologic  Getein 1100

100.00Bucată89.1 mAlb p-u  analizatorul imunologic  Getein
1100 test cantitativ

Pentru analizatorul imunologic
Getein 1100 teste pentru
determinarea cantitativa mAlb  in
amalalaj original de la
producator*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul

33000000-0
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100.00Bucată89.1 mAlb p-u  analizatorul imunologic  Getein
1100 test cantitativ

producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

90 Consumabile , reagenti p-u  analizatorul
imunologic  Getein 1100

3.00Mililitru90.1 Control troponin cu 3 nivele p-u  analizatorul
imunologic  Getein 1100

Control troponin cu 3 nivelep-u
analizatorul imunologic  Getein
1100. Ambalaj fl.-2-3ml.*Certificat
CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

91 Consumabile , reagenti p-u  analizatorul
imunologic  Getein 1100

3.00Mililitru91.1 Control d-dimeri cu 3 nivele p-u  analizatorul
imunologic  Getein 1100

Control d-dimeri cu 3 nivelep-u
analizatorul imunologic  Getein
1100. Ambalaj fl.-2-3ml.*Certificat
CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

92 Consumabile , reagenti pentru  analizatorul
imunologic  mini Vidas

360.00Bucată92.1 Troponin HighSensitivity teste pentru
analizatorul imunologic  Mini Vidas

Troponin HighSensitivity  teste
pentru  analizatorul imunologic
Mini Vidas in amalalaj original de
la producator*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție

33100000-1
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360.00Bucată92.1 Troponin HighSensitivity teste pentru
analizatorul imunologic  Mini Vidas

de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

93 Consumabile , reagenti pentru  analizatorul
imunologic  mini Vidas

720.00Bucată93.1 D-Dimeri  Exclusion II teste pentru
analizatorul imunologic  Mini Vidas

D-Dimer  Exclusion II teste pentru
analizatorul imunologic  Mini
Vidas in amalalaj original de la
producator*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

94 Consumabile, piese de schimb si reagenti p-
u  aparatul Epoc Host

5.00Mililitru94.1 Material de control pentru EPOC Host cu 3
nivele nr 1

Material de control pentru EPOC
Host cu 3 nivele nr 1.  Ambalaj 2-
2,5 ml.*Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

95 Consumabile, piese de schimb si reagenti p-
u  aparatul Epoc Host
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5.00Mililitru95.1 Material de control pentru EPOC Host cu 3
nivele nr 3.

Material de control pentru EPOC
Host cu 3 nivele nr 3. Ambalaj 2-
2,5 ml.*Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

96 Consumabile, piese de schimb si reagenti p-
u  aparatul Epoc Host

250.00Bucată96.1 Teste BGEM Teste BGEM p-u  aparatul Epoc
Host*Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

97 Consumabile si reagenti p-u  aparatul VSH
metru Cube 30 touch

16000.00Bucată97.1 Transponder pentru analizator VSH  metru
Cube 30 touch

Transponder pentru analizator VSH
metru Cube 30 touch.  In ambalaj
original de la producator.*Certificat
CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila

33000000-0
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16000.00Bucată97.1 Transponder pentru analizator VSH  metru
Cube 30 touch

participantului.33000000-0

98 Consumabile si reagenti p-u  aparatul VSH
metru Cube 30 touch

2.00Bucată98.1 VSH control Cube 4x9 ml.   Normal VSH control Cube 4x9 ml.
Normal. In ambalaj original de la
producator.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

99 Consumabile si reagenti p-u  aparatul VSH
metru Cube 30 touch

2.00Bucată99.1 VSH control Cube 4x9 ml. Patologic. VSH control Cube 4x9 ml.
Patologic. In ambalaj original de la
producator.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

100 Reagenti si consumabile compatibil cu
coagulometru "COATRON X Pro"

3500.00Mililitru100.1 Reagenti si consumabile compatibil cu
coagulometru "COATRON X Pro"

Set pentru determinarea timpului de
protrombin
(TP) tromboplastin  MIC
compatibil cu coagulometru
"Coatron X Pro" numai mult 1,1,
activitatea tromboplastina ≤14 sec,
ambalaj 4-5ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în

33000000-0
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3500.00Mililitru100.1 Reagenti si consumabile compatibil cu
coagulometru "COATRON X Pro"

format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

101 Reagenti si consumabile compatibil cu
coagulometru "COATRON X Pro"

20.00Mililitru101.1 Reagenti si consumabile compatibil cu
coagulometru "COATRON X Pro"

Plasma de control normală cu
parametri IP, INR,APTT, dupa
Quick - TTPA, Fb, PT, INR. Acelas
producator ca si
tromboplastin,protrombin
compatibil cu coagulometru
"COATRON X Pro". Ambalaj 1-2
ml *Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila

33000000-0

102 Reagenti si consumabile compatibil cu
coagulometru "COATRON X Pro"

20.00Mililitru102.1 Reagenti si consumabile compatibil cu
coagulometru "COATRON X Pro"

Plasma de control patologica
human cu parametri IP, INR,APTT,
dupa Quick - TTPA, Fb, PT, INR.
Ambalaj 1-2 ml compatibil cu
coagulometru "COATRON X
Pro".Acelas producator ca si
tromboplastin Ambalaj 1-2
ml*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

103 Reagenti si consumabile compatibil cu
coagulometru "Coatron X Pro"
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5.00Mililitru103.1 Reagenti si consumabile compatibil cu
coagulometru "Coatron X Pro"

Calibrator universal la  IP,
INR,TTPA fibrinogen , protrombin
dupa Qwic, compatibil cu
coagulometru optic semiautomat.
Reagent liofilizat compatibil cu
coagulometru "COATRON X Pro"
acelas producator ca si
tromboplastin si plazma N, plazma
P.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

104 Reagenti si consumabile compatibil cu
coagulometru "COATRON X Pro"

500.00Mililitru104.1 Reagenti si consumabile compatibil cu
coagulometru "COATRON X Pro"

Set pentru determinarea timpului de
tromboplastină parţial activat (
TTPA) fosfolipid din soie reagent
lichid acid elagic ambalaj 1-3 ml.
acelas producator ca si
tromboplastin si plazma N, plazma
P.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

105 Reagenti si consumabile compatibil cu
coagulometru "COATRON X Pro"

120.00Mililitru105.1 Reagenti si consumabile compatibil cu
coagulometru "COATRON X Pro"

Set pentru determinarea fibrinogen
(plazma fara delutia leniritatea 0,9 -
10 g/l, fl. 8-10 ml)*Certificat CE
sau declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul

33000000-0
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120.00Mililitru105.1 Reagenti si consumabile compatibil cu
coagulometru "COATRON X Pro"

producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

106 Reagenti si consumabile compatibil cu
coagulometru "COATRON X Pro"

5.00Mililitru106.1 Calibrator pentru fibrinogen 5 nivele fl 0,5- 1,0
ml.

Calibrator pentru fibrinogen 5
nivele fl 0,5- 1,0 ml.*Certificat CE
sau declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

107 Reagenti si consumabile compatibil cu
coagulometru "COATRON X Pro"

25000.00Bucată107.1 Reagenti si consumabile compatibil cu
coagulometru "COATRON X Pro"

Marcaj CE. Cuvete pentru "Cuatron
X Pro"  cu codul de bare original de
la producator  compatibile cu
locașele coagulometru Coatron X
Pro*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

108 Consumabile , reagenti pentru
cuagulometrul automat Sysmex CA-660
(Sistem Inchis)

35.00Set108.1 Tromborel S Reactiv liofilizat de tromboplastina
extras din placenta umana pentru
determinarea timpului de
protrombina (PT) conform metodei
Quick, dar si determinarea

33000000-0
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35.00Set108.1 Tromborel S activitatii factorilor de coagulare ai
caii extrinseci de coagulare (II, V,
VII, X) atunci cand este folosit
impreuna cu plasma deficitara de
factor. Sa permita determinarea
concomitenta a parametrilor
derivati din PT: raportul
protrombinic (PR), activitatea
protrombinica (PA) si raportul
international normalizat (INR).
Fiecare lot de reactiv trebuie să fie
insotit de un tabel de valori pentru
ISI pe categorii de instrumente
automate.reactiv sub forma
liofilizata cu impachetare originala
de la producator10x10
ml,Compozitie:Tromboplastina din
placenta umana liofilizata,Clorura
de calciu,Stabilitate si stocare:min 5
zile la 2 - 8°C (dupa reconstituire)-
pentru cuagulometrul automat
Sysmex CA-660 (Sistem
Inchis)*Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

109 Consumabile , reagenti pentru
cuagulometrul automat Sysmex CA-660
(Sistem Inchis)

3.00Set109.1 Actin FS Reactiv lichid pentru determinarea
timpului de tromboplastina partial
activata (APTT) in plasma citrate,
dar si activitatii factorilor de
coagulare ai caii intrinseci de
coagulare (VIII, IX, XI, XII) atunci
cand este folosit impreuna cu
plasma deficitara de factor. Sa
permita determinarea concomitenta
a raportului de tromboplastina
partial activata.reactiv sub forma
lichida cu impachetare originalade
la producator 10x2;Compozitie:
Fosfatide din soia purificate in acid
elagic, solutie tampon, Stabilizatori,
Conservanti. Stabilitate si
stocare:min 7 zile la (2 - 8°C ).
pentru cuagulometrul automat
Sysmex CA-660 (Sistem
Inchis)*Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele

33000000-0
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3.00Set109.1 Actin FS corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

110 Consumabile , reagenti pentru
cuagulometrul automat Sysmex CA-660
(Sistem Inchis)

2.00Set110.1 Calcium chloride solution 0.025 mol/l Reactiv suplimentar pentru
determinarea timpului de
tromboplastina partial activate
(APTT).Prezentare:Reactiv sub
forma lichida cu impachetare
originala de la producator 10 x 15
ml;Compozitie: solutie CaCl2 0.025
mol/l. Stabilitate si stocare:min 8
saptamani la (2 - 25°C) pentru
cuagulometrul automat Sysmex
CA-660 (Sistem Inchis)*Certificat
CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

111 Consumabile , reagenti pentru
cuagulometrul automat Sysmex CA-660
(Sistem Inchis)

10.00Set111.1 Thrombin reagent Reactiv liofilizat pentru
determinarea fibrinogenului in
plasma conform metodei Clauss
modificate (fara dilutie). Reactiv ce
nu mai presupune dilutia
preliminara a plasmei cu tampon
imidazol 1:10. Compozitie:
Trombina bovina 100 NIH, tampon
si stabilizatori. Stabilitate si
stocare:  5 zile la 2 - 8°C (dupa
reconstituire),  2 luni la ≤ - 20°C
(dupa reconstituire)*Certificat CE
sau declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității

33000000-0
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

10.00Set111.1 Thrombin reagent cu anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

112 Consumabile , reagenti pentru
cuagulometrul automat Sysmex CA-660
(Sistem Inchis)

3.00Set112.1 Owren's Veronal Buffer Reactiv suplimentar pentru
determinarea testului de
fibrinogen.Impachetare: 10
Flacoane  x 15 mL.Compozitie:
sodium barbital si sodium chloride,
pH 7.35. Stabilitate si stocare: 8
saptamani la 2-8°C pentru
cuagulometrul automat Sysmex
CA-660 (Sistem Inchis)*Certificat
CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila

33000000-0

113 Consumabile , reagenti pentru
cuagulometrul automat Sysmex CA-660
(Sistem Inchis)

4.00Set113.1 PT Multicalibrator Set de 6 calibratori pentru trasarea
curbei de calibrare pentru
activitatea protrombinica (AP) si
raportul international normalizat
(INR). Sa permita determinarea
automata a valorii ISI a
instrumentului folosit si a valorii
plasmei cu activitate protrombinica
de 100%. Fiecare lot de reactiv va fi
insotit de un tabel de valori pentru
AP si INR pentru fiecare din cei 6
calibratori, pe categorii de reactiv
de tromboplastina si instrumente
automate.Prezentare:Set de 6
calibratori sub forma liofilizata cu
impachetare originala de la
producator 6x 1ml;Compozitie:

33000000-0
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4.00Set113.1 PT Multicalibrator Plasma umana liofilizata si
stabilizata cu tampon. Stabilitate si
stocare: min 4 saptamani la ≤ -
18°C. pentru cuagulometrul
automat Sysmex CA-660 (Sistem
Inchis)*Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

114 Consumabile , reagenti pentru
cuagulometrul automat Sysmex CA-660
(Sistem Inchis)

1.00Set114.1 Standard Human Plasma Set de 10 fl calibratori liofilizati
pentru trasarea curbei de calibrare a
fibrinogenului, testelor speciale, si a
testelor de cagulare ce necesita
calibrare. Fiecare lot de reactiv este
insotit de un tabel de valori pentru
toate testele, pe categorii de
instrumente. Impachetare: 10 x 1
mL.  Compozitie: Plasma umana
liofilizata si diluata si stabilizata cu
tampon. Stabilitate si stocare: 4
saptamani la ≤ -18°C. pentru
cuagulometrul automat Sysmex
CA-660 (Sistem Inchis)*Certificat
CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

115 Consumabile , reagenti pentru
cuagulometrul automat Sysmex CA-660
(Sistem Inchis)

5.00Set115.1 Control Plasma N Control liofilizat de plasma umana
pentru verificarea preciziei si
deviatiei analitice a testelor PT,

33000000-0
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5.00Set115.1 Control Plasma N APTT, fibrinogen si a testelor
speciale (a Proteinei C, Proteinei S
libere si a Antitrombinei) in
intervalul normal. Fiecare lot de
control va fi insotit de un tabel de
valori pentru toate testele pe
categorii de reactivi si
instrumente.Prezentare:Reactiv sub
forma liofilizata cu impachetare
originala 10 x 1ml;Compozitie:
Plasma umana obtinuta de la
donatori de sange sanatosi si
stabilizata cu tampon
HEPES.Stabilitate si stocare: min 4
saptamani la -20°C (dupa
reconstituire). pentru cuagulometrul
automat Sysmex CA-660 (Sistem

33000000-0

116 Consumabile , reagenti pentru
cuagulometrul automat Sysmex CA-660
(Sistem Inchis)

5.00Set116.1 Control Plasma P Control liofilizat de plasma umana
pentru verificarea preciziei si
deviatiei analitice a testelor PT,
fibrinogen si a testelor speciale (a
Proteinei C, Proteinei S libere si a
Antitrombinei) in intervalul
patologic. Fiecare lot de control
este insotit de un tabel de valori
pentru toate testele pe categorii de
reactivi si
instrumente.Prezentare:Reactiv sub
forma liofilizata cu impachetare
originala de la Producator 10 x
1ml;Compozitie: Plasma umana
obtinuta de la donatori de sange
sanatosi si stabilizata cu tampon
HEPES.Stabilitate si stocare: min 4
saptamani la -20°C (dupa
reconstituire). pentru cuagulometrul
automat Sysmex CA-660 (Sistem
Inchis)*Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

117 Consumabile , reagenti pentru
cuagulometrul automat Sysmex CA-660
(Sistem Inchis)

1.00Set117.1 Ci-Trol 2 PTZ Plasma de control folosita pentru
verificarea valorilor patologice de
PT si  de timp de APTT
Prezentare:Reactiv sub forma

33000000-0
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1.00Set117.1 Ci-Trol 2 PTZ impachetare  originala de la
producator 10 x 1ml;Compozitie:
Plasma umana liofilizata,
conservanti si tampon;Stabilitate si
stocare: 8 ore la 15 - 25°C (flacon
inchis)16 ore la 4°C (flacon
inchis)*Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

118 Consumabile , reagenti pentru
cuagulometrul automat Sysmex CA-660
(Sistem Inchis)

2.00Set118.1 CA Clean II Solutie de spalare si deproteinzarie
a acelor de pipetare. Compozitie:
Acid Hidrocloric 0.16%, Surfactant
Non-ionic 0.50%.Impachetare
originala de la Producator 1 fl x 500
ml.  Stabilitate: pana la data
inscriptionata pe ambalaj. Stocare:
2 luni 5-35°C. pentru
cuagulometrul automat Sysmex
CA-660 (Sistem Inchis)*Certificat
CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

119 Consumabile , reagenti pentru
cuagulometrul automat Sysmex CA-660
(Sistem Inchis)

65.00Set119.1 CA Clean I Solutie de spalare Compozitie:
Hipocloride de sodiu de
concentratie 1% .Impachetare
originala de la producator 1x 50 ml.
pentru cuagulometrul automat
Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)

33000000-0
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65.00Set119.1 CA Clean I *Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

120 Consumabile , reagenti pentru
cuagulometrul automat Sysmex CA-660
(Sistem Inchis)

8.00Set120.1 CUVETTE SUC-400A Cuve de reactie din plastic siliconat
compatibile cu analizorul Sysmex
CA – 660 sistem
inchis.Impachetrae originala de la
producator: 1 set 3000 cuve. pentru
cuagulometrul automat Sysmex
CA-660 (Sistem Inchis)*Certificat
CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

121  Consumabile, piese de schimb si reagenti p-
u  analizatorul biochimic semiautomat SA-
20 Clindiag

1.00Bucată121.1 Lampa cu suport Lampa cu suport p-u  analizatorul
biochimic semiautomat SA-20
Clindiag.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi

33000000-0
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1.00Bucată121.1 Lampa cu suport identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

122  Consumabile, piese de schimb si reagenti p-
u  analizatorul biochimic semiautomat SA-
20 Clindiag

1.00Bucată122.1 Tub silicon Tub silicon  p-u  analizatorul
biochimic semiautomat SA-20
Clindiag.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

123 Bilirubina Calibrator universal
6.00Mililitru123.1 Bilirubina Calibrator universal Calibrator universal pentru

calibrarea bilirubina totala si
bilirubina directa.  Ambalaj:
Flacoane x 3-5ml calibrator
universal cu continut de bilirubina
totala si bilirubina directa
*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

124 Kaliu (Potasium)
1000.00Mililitru124.1 Kaliu(Potasium) Kaliu(Potasium), inclus in set

standart de K.  Metoda de
determinare: Fotometrică cu
sedimentare*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie

33000000-0
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1000.00Mililitru124.1 Kaliu(Potasium) confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

125 Natriu  (Sodium)
500.00Mililitru125.1 Natriu(Sodium) ,in set sa fie inclus  standart de

Na.  Metoda de determinare: Fotometrică cu
sedimentare

Natriu(Sodium) , inclus in set
standart de Na.  Metoda de
determinare: Fotometrică cu
sedimentare*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

126 HDL-colesterol
1500.00Mililitru126.1 HDL-colesterol Marcaj CE, Metoda de determinare

Fermentative cu sedimentare,
reagent lichid stabil gata pentru
folosire. Ser, plazma EDTA.
Flacoane cu volumul de la 100 -
200 ml.   Limita minimă de
detecţie≤0,3  Coeficientul de
variaţie intraserial ≤1,5
Coeficienttul variaţie extraserial ≤
2,0  Ambalaj  Flacoane cu volumul
de la 100 - 200 ml. Standart  inclus
in set.*Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila

33000000-0
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1500.00Mililitru126.1 HDL-colesterol participantului.33000000-0
127 D-dimeri

12.00Mililitru127.1 D-dimeri Metoda de determinare calitativa şi
semicantitativă latex  reagent lichid
stabil gata p-u lucru.  Plazma cu
citrat.   ambalaj:  flacoane 1-
2ml.*Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

128 RPR-Carbon
200.00Mililitru128.1 RPR Metoda RPR pentru determinarea

sifilis setul de la 1000-1500 teste
macro, cu control pozitiv
negativ.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

129 Control ser  Normal
200.00Mililitru129.1 Control ser  normal. Ser din bovine liofilizat pentru

reproductibilitate cu posibilitatea
deretminarii indicilor biochimici
principali:proteina totala,albumina
,urrea creatinina,bilirubina totala si
directa,glucoza ALAT,ASAT,a-
amilaza.colesterol triglicerid Na
K,Cl si alte. Ambalaj: 3-5
ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document

33000000-0
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200.00Mililitru129.1 Control ser  normal. e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

130 Control ser   Patologic
200.00Mililitru130.1 Control ser  patalogic. Ser din bovine liofilizat pentru

reproductibilitate cu posibilitatea
deretminarii indicilor biochimici
principali:proteina totala,albumina
,urrea creatinina,bilirubina totala si
directa,glucoza ALAT,ASAT,a-
amilaza.colesterol triglicerid Na
K,Cl si alte. Ambalaj: 3-5
ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

131 Investigații imunologice
180.00Mililitru131.1 ASLO-LATEX pentru investigatiile calitative

si semicalitative  metoda latex,cu posibilitatea
investigarii in varianta macro,in set sa fie
inclus control negativ si pozitiv

Investigații imunologice ,pentru
investigatiile calitative si
semicalitative  metoda latex, cu
posibilitatea investigarii in varianta
macro,in set sa fie inclus control
negativ si pozitiv.*Certificat CE
sau declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

132 Investigații imunologice
300.00Mililitru132.1 RF-LATEX pentru investigatiile calitative si

semicalitative  metoda latex,cu posibilitatea
Investigații imunologice ,pentru
investigatiile calitative si

33000000-0
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300.00Mililitru132.1 investigarii in varianta macro,in set sa fie
inclus control negativ si pozitiv

semicalitative  metoda latex,cu
posibilitatea investigarii in varianta
macro,in set sa fie inclus control
negativ si pozitiv*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

133 Investigații imunologice
500.00Mililitru133.1 CPR-LATEX   pentru investigatiile calitative

si semicalitative  metoda latex,cu posibilitatea
investigarii in varianta macro,in set sa fie
inclus control negativ si pozitiv

Investigații imunologice ,pentru
investigatiile calitative si
semicalitative  metoda latex,cu
posibilitatea investigarii in varianta
macro,in set sa fie inclus control
negativ si pozitiv*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

134 Troponin I
12000.00Bucată134.1  Troponin I (expres test). Sensibilitatea nu mai

mult de 0.5-ng/ml. Locuri pentru citirea
rezultatelor nu mai mic de 5mml

Troponin I (expres test).
Sensibilitatea nu mai mult de 0.5-
ng/ml. Locuri pentru citirea
rezultatelor nu mai mic de
5mml.*Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi

33000000-0
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12000.00Bucată134.1  Troponin I (expres test). Sensibilitatea nu mai
mult de 0.5-ng/ml. Locuri pentru citirea
rezultatelor nu mai mic de 5mml

identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

135 BM-control
70.00Mililitru135.1 BM-control   pentru costruirea graficului de

calibrare si controlul calitatii determinarea
proteinei in urina

Puritate: analitic pentru costruirea
graficului de calibrare si controlul
calitatii determinarea proteinei in
urina*Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

136 Hemoglobina cu ferocianid,
6000.00Mililitru136.1 Hemoglobina cu ferocianid  pentru

determinarea fotoclorimetrica a hemoglobinei
,metoda manuala

Pentru determinarea
fotoclorimetrica a hemoglobinei
,metoda manuala*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

137 Ulei de imersie
500.00Mililitru137.1 Ulei de imersie Specificatii standard p-u investigatii

clinice ambalaj 50-150
ml*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul

33000000-0
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500.00Mililitru137.1 Ulei de imersie produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

138 Azur-Eozină Romanovschii soluţie
10000.00Mililitru138.1 Azur-Eozină Romanovschii (fl din plastic)

soluţie pregatita pentru utilizarea.
Soluţie pregatita pentru utilizarea,
pentru investigatii hematologice.
Ambalaj 500-1000ml.*Certificat
CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

139 Colorant Main-Griunvald, soluţie
15000.00Mililitru139.1 Colorant Main-Griunvald, soluţie p-u

investigatii clinice.
Specificatii standard p-u investigatii
clinice ambalaj 500-
1000ml*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

140 Ţoliclon Anti A
100.00Mililitru140.1 Ţoliclon Anti A Ambalaj 50-100 doze, 5-10ml

pentru determinarea grupei
sanguine pe placa si tub *Certificat
CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în

33000000-0
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100.00Mililitru140.1 Ţoliclon Anti A format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

141 Ţoliclon Anti B
100.00Mililitru141.1 Ţoliclon Anti B Ambalaj 50-100 doze, 5-10ml

pentru determinarea grupei
sanguine pe placa si tub *Certificat
CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

142 Ţoliclon Anti D super
200.00Mililitru142.1 Ţoliclon Anti D super Ambalaj 40-80 doze, 5-10 ml,din

ele 75ml din o serie si 75ml din alta
serie. Sa contina IgM si
IgG*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

143 Acid acetic glacial

1000.00Mililitru143.1 Acid acetic glacial  Reactive chimici p-u analiza de
rutina *Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul

33000000-0
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1000.00Mililitru143.1 Acid acetic glacial producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

144 Acid sulfasalicilic

1500.00Gram144.1 Acid sulfasalicilic  Reactive chimici p-u analiza de
rutina *Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

145 Citrat de natriu C6H5Na3O7x 5H2O
1000.00Gram145.1 Citrat de natriu C6H5Na3O7x 5H2O  Reactive chimici p-u analiza de

rutina *Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

146 Expres teste diagnostice p-u analizator de
urina  "MISSION U120"

20.00Set146.1 Expres teste diagnostice p-u analizator de
urina  "MISSION U120"

  Expres teste diagnostice p-u
analiza de rutina a urinei
(proteina,glucoza, acid
ascorbic,nitrite,singe, PH,bilirubina,
urobilinogen). Ambalaj set cite 100
teste*Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii

33000000-0
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20.00Set146.1 Expres teste diagnostice p-u analizator de
urina  "MISSION U120"

ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

147 Catridj, test p/u determinarea singelui ocult
in masele fecale

25.00Bucată147.1 Catridj, test p/u determinarea singelui ocult in
masele fecale

  Expres teste diagnostice p-u
analiza de rutina a urinei*Certificat
CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

148 Eprubete din polipropilen V-10ml
10000.00Bucată148.1 Eprubete din polipropilen V-10ml fara capac Din polipropilen fara

capac*Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

149 Eprubete din polipropilen cu citrat de Na
3.8% pentru coagulograma cu v= 3ml

35000.00Bucată149.1 Eprubete din polipropilen cu citrat de Na 3.8%
pentru coagulograma cu v= 3ml

Destinatie pentru recoltarea singelui
destinat examinarilor de
laborator.Proprietati :volum 2-3
ml*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele

33000000-0
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35000.00Bucată149.1 Eprubete din polipropilen cu citrat de Na 3.8%
pentru coagulograma cu v= 3ml

corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

150 Eprubete din polipropilen cu citrat de Na
3.2% pentru coagulograma cu v= 3ml

10000.00Bucată150.1 Eprubete din polipropilen cu citrat de Na 3.2%
pentru coagulograma cu v= 3ml

Destinatie pentru recoltarea singelui
destinat examinarilor de
laborator.Proprietati :volum 2-3
ml*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

151 Eprubete polipropilen conice Eppendorf cu
capac v= 0,5ml

2000.00Bucată151.1 Eprubete polipropilen conice Eppendorf cu
capac v= 0,5ml

Din polipropilen cu
capac*Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

152 Pipete automate  500mcl
2.00Bucată152.1 Pipete automate  500mcl Adaptate la virfurile

"GILSON"*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție

33000000-0



pag. 60

CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată152.1 Pipete automate  500mcl conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

153 Pipete automate  200- 1000mcl
3.00Bucată153.1 Pipete automate  200- 1000mc Adaptate la virfurile

"GILSON"*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

154 Pipete automate     5-50mcl
2.00Bucată154.1 Pipete automate  5-50 mcl Adaptate la virfurile

"GILSON"*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

155 Vîrfuri albe p-u pipette automat tip
Eppendorf  1-10 mkl

15000.00Bucată155.1 Vîrfuri albe p-u pipette automat tip Eppendorf
1-10 mkl

Modelul  "GILSON"*Certificat CE
sau declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data

33000000-0
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15000.00Bucată155.1 Vîrfuri albe p-u pipette automat tip Eppendorf
1-10 mkl

deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

156 Cuve cu bile pentru coagulometru Behk
Electronic optic mecanic

5000.00Bucată156.1 Cuve cu bile pentru coagulometru Behk
Electronic optic mecanic

Adaptate pentru coagulometru
Behk Electronic optic
mecanic*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

157 Cuve p-u aparatul  „Junior”2,5ml*
5000.00Bucată157.1 Cuve p-u aparatul  „Junior”2,5ml* Adaptate pentru aparatul

"Junior"*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

158 Container p-u urină nesteril (capac din
plastic) 200ml

15000.00Bucată158.1 Container p-u urină nesteril (capac din plastic)
200ml

Nesterile cu capac
200ml*Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii

33000000-0
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15000.00Bucată158.1 Container p-u urină nesteril (capac din plastic)
200ml

ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

159 Consumabile, piese de schimb pentru
analizatorul biochimic Star-Dust 15MC

6.00Bucată159.1 Lampa   compatibile cu analizatorul biochimic
Star-Dust 15MC, galogene 20W original de la
producator

Consumabile, piese de schimb si
reagenti compatibile cu  STAR-
DUST- 15 MC,   ambalaj si lampa
original de la producator,halogene
20w*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

160 Consumabile, piese de schimb pentru
analizatorul biochimic Star-Dust 15MC

400.00Bucată160.1 Multicuvete rasc compatibile cu analizatorul
biochimic Star-Dust 15MC.

Consumabile, piese de schimb si
reagenti compatibile cu STAR-
DUST- 15 MC *Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

161 Consumabile, piese de schimb pentru
analizatorul biochimic Star-Dust 15MC

140.00Bucată161.1 Hîrtie termica 110 mm latime lungime 25-30m Consumabile, piese de schimb si
reagenti compatibile cu STAR-

33000000-0



pag. 63

CantitateaUnitatea de
măsura

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

140.00Bucată161.1 Hîrtie termica 110 mm latime lungime 25-30m DUST- 15 MC dimensiunea  in
lungime 25- 30 m,dimensiune in
latime 110mm*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

162 Placa de unica folosinta pentru
determinarea grupei sanguine cu 50-60
locuri

1000.00Bucată162.1 Placa de unica folosinta pentru determinarea
grupei sanguine cu 50-60 locuri

Placa de unica folosinta pentru
determinarea grupei sanguine cu
50-60 locuri.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

163  ASAT (GOT)
8000.00Mililitru163.1 ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 40-200 ml.)

Marcaj: CE Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă.
Determinare cinetică pentru
analizator semiautomat.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 2 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 2,0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 1,5
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1.7    mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe

33000000-0



pag. 64

CantitateaUnitatea de
măsura

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

8000.00Mililitru163.1 ASAT (GOT) ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Ambalaj: flacoane 40-200
ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

164 ALAT (GPT)
8000.00Mililitru164.1 ALAT (GPT) Flacoane cu volumul 40-200 ml.

Marcaj: CE Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă.
Determinare cinetică pentru
analizator semiautomat.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 4 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 1.5
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 1.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1.7    mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate

33000000-0
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8000.00Mililitru164.1 ALAT (GPT) (denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Ambalaj: flacoane 40-200 ml.

33000000-0

165 Albumina (Albumin)
1000.00Mililitru165.1 Albumina (Albumin) Flacoane cu volumul 40-200

ml.Marcaj: CE Metoda de
determinare: Fotometrică   pentru
analizator semiautomat.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Monoreagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 2.0 g/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 0,15
Coeficientul de variaţie extraserial:
<0,15
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l,
Magneziu pînă la 8 mmol/l
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Ambalaj: flacoane 40-200
ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila

33000000-0
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1000.00Mililitru165.1 Albumina (Albumin) Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

166  Bilirubina totală (Total Bilirubin)
5000.00Mililitru166.1  Bilirubina totală (Total Bilirubin) Flacoane cu volumul 50-150 ml.

Marcaj: CE Metoda de determinare:
Fotometrică DCA  pentru analizator
semiautomat.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent.
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 1.3 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 5.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 5.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la
5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Ambalaj:Flacoane cu volumul 50-
150 ml.

33000000-0

167  Bilirubina directă (Direct Bilirubin)
2500.00Mililitru167.1 Bilirubina directă (Direct Bilirubin) Flacoane cu volumul 50-150 ml.

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

33000000-0
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2500.00Mililitru167.1 Bilirubina directă (Direct Bilirubin) < 0.03
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 0.01
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la
5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Ambalaj: flacoane 50-150
ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

168 Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase)

3000.00Mililitru168.1 Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) Flacoane cu volumul 50-100 ml.
Marcaj: CE
Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă
Determinare Cinetică  pentru
analizator semiautomat.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 3,0 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 3.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 3.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la

33000000-0
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3000.00Mililitru168.1 Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
Hemoglobina pînă la 2 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Ambalaj: Flacoane cu volumul 50-
100 ml.

33000000-0

169 alfa-Amilaza (alfa-Amylase)

3000.00Mililitru169.1 alfa-Amilaza (alfa-Amylase) Flacoane cu volumul 50-100 ml.
Marcaj: CE
Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă.
Determinare Cinetică  pentru
analizator semiautomat.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 33,0 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 5.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 8.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l,
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind

33000000-0
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3000.00Mililitru169.1 alfa-Amilaza (alfa-Amylase) modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Ambalaj: Flacoane cu volumul 50-
100 ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

170 Creatinina (Creatinine)
7000.00Mililitru170.1  Creatinina (Creatinine) Flacoane cu volumul 100-200 ml.

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

33000000-0
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7000.00Mililitru170.1  Creatinina (Creatinine) Ambalaj: Flacoane cu volumul 100-
200 ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

171 Calciu (Calcium)
300.00Mililitru171.1 Calciu (Calcium) Flacoane cu volumul 50-100 ml.

Marcaj: CE
Metoda de determinare:
Fotometrică cu crezolftaleină
pentru analizator semiautomat.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire, cu calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată , urina
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.01m mol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 0.3
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 0.3
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l,
Magneziu pînă la 8 mmol/l
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Ambalaj: Flacoane cu volumul 50-
100 ml.

33000000-0

172 Cholesterol total (Cholesterol)
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7000.00Mililitru172.1 Cholesterol total (Cholesterol) Flacoane cu volumul 100-200 ml.
Marcaj: CE
Metoda de determinare:
Fotometrică pentru analizator
semiautomat.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Monoreagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0,08 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 2.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 2.5
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35
mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Ambalaj: Flacoane cu volumul 100-
200 ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

173 Gamma-GT (Gamma-GT)

3500.00Mililitru173.1 Gamma-GT (Gamma-GT) Flacoane cu volumul 40-100 ml..
Marcaj: CE
Metoda de determinare:

33000000-0
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3500.00Mililitru173.1 Gamma-GT (Gamma-GT) Fotometrică fermentativă.
Determinare Cinetică pentru
analizator semiautomat.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 2 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 1,5
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 1,0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Ambalaj: Flacoane cu volumul 40-
100 ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

174 Glucoza (Glucose)

10000.00Mililitru174.1 Glucoza (Glucose) Flacoane cu volumul 50-150 ml.
Marcaj: CE
Metoda de determinare:
Fotometrică cu GOD-PAP pentru
analizator semiautomat.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata

33000000-0
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10000.00Mililitru174.1 Glucoza (Glucose) pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA , fluorinizată sau
heparinizată , urina
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.1 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 7.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 3.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9
mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l,
Lipemie pînă la 20 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Ambalaj: Flacoane cu volumul 50-
150 ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

175 Fier (Iron)
600.00Mililitru175.1 Fier (Iron) Flacoane cu volumul 40-100 ml.

Marcaj: CE
Metoda de determinare:
Fotometrică cu feren pentru
analizator semiautomat.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent.
Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată

33000000-0
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600.00Mililitru175.1 Fier (Iron) Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.9 mcmol/ l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 3.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 4.0
Interferenţe: Bilirubina pînă la 1,0
mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru
pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la
0,06 mmol/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Ambalaj: Flacoane cu volumul 40-
100 ml.

33000000-0

176 LDH (LDH)

300.00Mililitru176.1 LDH (LDH) Flacoane cu volumul 40-100
ml.Marcaj: CE
Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativa.
Determinare cinetica pentru
analizator semiautomat.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 5,0 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 10,0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 8,0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă
la 21g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate

33000000-0
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300.00Mililitru176.1 LDH (LDH) pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Ambalaj: Flacoane cu volumul 40-
100 ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

177 Magneziu (Magnesium)

500.00Mililitru177.1 Magneziu (Magnesium) Flacoane cu volumul 40-100 ml.
Marcaj: CE
Metoda de determinare:
Fotometrica pentru analizator
semiautomat.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Monoreagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată ,urina, LCR.
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.02m mol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 0.03
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 0.06
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă
la 21g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în

33000000-0
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500.00Mililitru177.1 Magneziu (Magnesium) set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Ambalaj: Flacoane cu volumul 40-
100 ml.

33000000-0

178 Proteina Totală (Total Protein)

800.00Mililitru178.1 Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.
Marcaj: CE
Metoda de determinare:
Fotometrică cu biuret pentru
analizator semiautomat.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 5,0 g/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 0.1
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 0.15
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5
g/l, Lipemie - trigliceride pînă la
11g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Ambalaj: Flacoane cu volumul 50-
100 ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în

33000000-0
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800.00Mililitru178.1 Proteina Totală (Total Protein) format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

179 Trigliceride (Triglicerides)

6000.00Mililitru179.1 Trigliceride (Triglicerides) Flacoane cu volumul 100-200 ml.
Marcaj: CE
Metoda de determinare:
Fotometrică pentru analizator
semiautomat.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Monoreagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0,01 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 3.5
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 3.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6
g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Ambalaj: Flacoane cu volumul 100-
200 ml

33000000-0

180 Uree (Urea)

7000.00Mililitru180.1 Uree (Urea) Flacoane cu volumul 40-200 ml.
Marcaj: CE
Metoda de determinare: Cinetică
ureaze UV pentru analizator
semiautomat.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma fara hepariniat de amoniu,

33000000-0
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7000.00Mililitru180.1 Uree (Urea) urina proaspata
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.3 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 2.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 3.5
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5
g/l, Lipemie - trigliceride pînă la
21g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba
rusă.Ambalaj:  Flacoane cu
volumul 40-200 ml*Certificat CE
sau declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

181 Acidul Uric (Uric Acid)
4000.00Mililitru181.1 Acidul Uric (Uric Acid) Flacoane cu volumul 40-100 ml.

Marcaj: CE
Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată ,
urina
Limita minimă de detectie pentru
set: < 4.2 mcmol/ l

33000000-0
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4000.00Mililitru181.1 Acidul Uric (Uric Acid) Coeficientul de variaţie intraserial:
< 0.1
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 0.15
Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,18
mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1
g/l, Lipemie - trigliceride pînă la
21g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Ambalaj: Flacoane cu volumul 40-
100 ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

182 LDL Colesterol (LDL Cholesterol)

500.00Mililitru182.1 LDL Colesterol (LDL Cholesterol) Flacoane cu volumul 40-100 ml.
Marcaj: CE
Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă cu
protecţia selectivă a colesterolului
LDL. Fără sedimentare.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.03 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 1.5
Coeficientul de variaţie extraserial:

33000000-0
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500.00Mililitru182.1 LDL Colesterol (LDL Cholesterol) < 1.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
3,0 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9
mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5
g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11
g/l
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Ambalaj:  Flacoane cu volumul 40-
100 ml.

33000000-0

183 HDL Colesterol (HDL Cholesterol)

1000.00Mililitru183.1 HDL Colesterol (HDL Cholesterol) Flacoane cu volumul 40-100 ml.
Marcaj: CE
Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă cu
imunoinhibiţia a colesterolului LDL
şi VLDL. Fara sedimentare.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator.
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.03 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 1.5
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 2.0
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,

33000000-0
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1000.00Mililitru183.1 HDL Colesterol (HDL Cholesterol) hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Ambalaj: Flacoane cu volumul 40-
100 ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

184 Creatinchinaza totală (Creatinkinase totale)

2000.00Mililitru184.1 Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) Flacoane cu volumul 20-50 ml.
Marcaj: CE
Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă.
Determinare Cinetică.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 2 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 2,0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 2,5
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1
mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Ambalaj: Flacoane cu volumul 20-
50 ml.

33000000-0
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185 Creatinchinaza MB (Creatinkinase MB)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)

8000.00Mililitru185.1 Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) Flacoane cu volumul 20-50 ml.
Marcaj: CE
Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă.
Determinare Cinetică.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 2 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 2,0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 2,5
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1
mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Ambalaj: Flacoane cu volumul 20-
50 ml.*Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

186 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Hematologic Mindray BC3600

600.00Litru186.1 Solutie de diluare p-u analizatorul
Hematologic  Mindray BC3600

Fl-20 litri, Analizarea prin
producator, reactiv cu codul de bare
imprimat compatibil p-u

33000000-0
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600.00Litru186.1 Solutie de diluare p-u analizatorul
Hematologic  Mindray BC3600

analizatorul Hematologic Mindray
BC3600*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

200.00Litru186.2 Solutie de spalare Rinse  p-u analizatorul
Hematologic  Mindray BC3600

Fl- 5,5 litri  Analizarea prin
producator reactiv cu codul de bare
imprimat compatibil p-u
analizatorul Hematologic Mindray
BC3600 *Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

8.00Litru186.3 Solutie de lizare   p-u analizatorul
Hematologic  Mindray BC3600

Fl- 0.5 litri Analizarea prin
producator  reactiv cu codul de bare
imprimat compatibil p-u
analizatorul Hematologic Mindray
BC3600*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0
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12.00Mililitru186.4 Material de control in 3 nivele p-u analizatorul
hematologic MindrayBC-3600 Normal.

Fl 2-2.5ml  Analizarea prin
producator  reactiv cu codul de bare
imprimat compatibil p-u
analizatorul Hematologic Mindray
BC3600 cu 15 parametri inclus.
Normal.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

12.00Mililitru186.5 Material de control in 3 nivele p-u analizatorul
hematologic MindrayBC-3600 Low.

Fl 2-2.5ml  Analizarea prin
producator  reactiv cu codul de bare
imprimat compatibil p-u
analizatorul Hematologic Mindray
BC3600 cu 15 parametri inclus.
Low.*Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

12.00Mililitru186.6 Material de control in 3 nivele p-u analizatorul
hematologic MindrayBC-3600 High.

Fl 2-2.5ml p-u  analizatorul
Hematologic Mindray
BC3600Analizarea prin producator
cu 15 parametri inclus
High.*Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului

33000000-0
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12.00Mililitru186.6 Material de control in 3 nivele p-u analizatorul
hematologic MindrayBC-3600 High.

prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

3.00Mililitru186.7 Calibrator pentru analizartorul
MindrayBC3600

Fl 1-2ml p-u  analizatorul
Hematologic Mindray
BC3600Analizarea prin
producator*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

500.00Mililitru186.8 Solutie de spalare p-u fiecare zi (probe
cleanter)  p-u  analizatorul Hematologic
Mindray BC3600

Fl 50ml p-u  analizatorul
Hematologic Mindray
BC3600Analizarea prin
producator*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

1.00Bucată186.9 garnitura p-u ac, p-u analizatorul hematologic
MindrayBC-3600

Original de la producator p-u
analizatorul Hematologic Mindray
BC3600(operatorul  cistigator cu
instalare si mentinanta*Certificat
CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi

33000000-0
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1.00Bucată186.9 garnitura p-u ac, p-u analizatorul hematologic
MindrayBC-3600

identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

6.00Bucată186.10 Filtru  p-u  analizatorul Hematologic Mindray
BC3600

Original de la producator p-u
analizatorul Hematologic Mindray
BC3600(operatorul  cistigator cu
instalare si mentinanta*Certificat
CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

10.00Bucată186.11 Hirtie termica dimensiune 50mm Dimensiune 50mm p-u  analizatorul
Hematologic Mindray
BC3600*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

197 Consumabile, reagenti p-u  analizatorul
Hematologic Urit.

400.00Litru197.1 Solutie de diluare p-u analizatorul
Hematologic   Urit

Diluent pentru analizator
hematologic Urit. Solutie de diluare
pentru Analizator hematologic
Urit.Ambalaj 20 litre.*Certificat CE
sau declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul

33000000-0
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400.00Litru197.1 Solutie de diluare p-u analizatorul
Hematologic   Urit

oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

10.00Litru197.2 Solutie de lizare p-u analizatorul  hematologic
Urit.

Dialyse pentru analizator
hematologic Urit.Solutie de lizare
pentru Analizator hematologic Urit.
Ambalaj 0,5 litru*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

100.00Litru197.3 Solutie de curatare  p-u analizatorul
hematologic Urit.

Detergent pentru analizatorul
hematologic Urit.Solutie de
curatare pentru Analizator
hematologic Urit . Ambalaj 5
litri*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

30.00Mililitru197.4 Material  de control hematologic cu 3 nivele:
Low,Normal, Hight.

Material de control hematologic
pentru analizator hematologic Urit,
3 nivele  Low,Normal, Higth.Set 3
fl * 2 ml*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în

33000000-0
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30.00Mililitru197.4 Material  de control hematologic cu 3 nivele:
Low,Normal, Hight.

format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

600.00Mililitru197.5 Diaclean Cell (solutie de spalare fiecare zi) Diaclean Cell pentru Analizator
hematologic Urit. Ambalaj 100
ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

198 Solutie cu putere ionica scazuta (LISS) tip
II

1000.00Mililitru198.1 Solutie cu putere ionica scazuta (LISS) tip II Solutie cu putere ionica scazuta
(LISS) tip II,pentry tehnica de
aglutinare in tub ph 6,5-7,0.
Asigurarea cresterii ratei de
asociere a anticorpilor si a
imbunatatirii reactiei
antigen/anticorp,fl 100-200
ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

199 Pipete automate  50-200 mcl
2.00Bucată199.1 Pipete automate  50-200 mcl Adaptate la virfurile

"GILSON"*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie

33000000-0
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2.00Bucată199.1 Pipete automate  50-200 mcl semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

200 Pipete automate  2-20 mcl
2.00Bucată200.1 Pipete automate  2-20 mcl Adaptate la virfurile

"GILSON"*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

201 Pipete Pancenco cu gradare pronuntata
600.00Bucată201.1 Pipete Pancenco cu gradare pronuntata . Pipete Pancenco cu gradare

pronuntata *Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

202 Lame sticla ,lungimea -7,5cm,grosimea-
2mm,latimea-2,5 cm.

5000.00Bucată202.1 Lame sticla ,lungimea-7,5cm,grosimea-
2mm,latimea-2,5cm.

Lame sticla,lungimea-
7,5cm,grosimea-2mm,latimea-
2,5cm.*Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila

33000000-0
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5000.00Bucată202.1 Lame sticla ,lungimea-7,5cm,grosimea-
2mm,latimea-2,5cm.

Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

203 Virfuri plastic 0-200 mkl (galbene) gilson
50000.00Bucată203.1 Virfuri plastic 0-200mkl (galbene)gilson Virfuri plastic 0-200mkl

(galbene)*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

204 Virfuri plastic 100-1000mkl (albastre)
gilson

30000.00Bucată204.1 Virfuri plastic 100-1000mkl (albastre) Virfuri plastic 100-1000mkl
(albastre)*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

205 Eprubete Eppendorf 1,5ml
10000.00Bucată205.1 Eprubete Eppendorf 1,5ml Eprubete Eppendorf

1,5ml*Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document

33000000-0
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10000.00Bucată205.1 Eprubete Eppendorf 1,5ml e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

206 Container plastic cu capac pentru fecale
nesterile.

1000.00Bucată206.1 Container plastic cu capac pentru fecale
nesterile.

Container plastic cu capac pentru
fecale nesterile.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

207 Pipete Paster de plastic
400.00Bucată207.1 Pipete pPaster de plastic Pipete pPaster de plastic*Certificat

CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

208 Eprubete cu granule ,volum 4-5ml, cu capac
de cauciuc cu valva,cu eticheta.

25000.00Bucată208.1 Eprubete cu granule ,volum 4-5ml, cu capac de
cauciuc cu valva,cu eticheta.

Eprubete cu granule ,volum 4-5ml,
cu capac de cauciuc cu valva,cu
eticheta.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document

33000000-0
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25000.00Bucată208.1 Eprubete cu granule ,volum 4-5ml, cu capac de
cauciuc cu valva,cu eticheta.

e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

209 Eprubete K3 EDTA,volum de singe  2-3
ml,capac de cauciuc cu valva,cu eticheta,12-
56 mm.

35000.00Bucată209.1 Eprubete K3 EDTA,volum de singe  2-3
ml,capac de cauciuc cu valva,cu eticheta,12-56
mm.

Eprubete K3 EDTA,volum de singe
2-3 ml,capac de cauciuc cu valva,cu
eticheta,12-56 mm.*Certificat CE
sau declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

210 Eprubete sticla pentru centrifugare
negradate.

1000.00Bucată210.1 Eprubete sticla pentru centrifugare negradate. Eprubete sticla pentru centrifugare
negradate.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

211 Cartuș de măsurare pentru 750 de teste
14.00Set211.1 Cartuș de măsurare pentru 750 de teste Teste de masurare,compatibile cu

aparatul Rapid Point 501*Certificat
CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila

33000000-0
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14.00Set211.1 Cartuș de măsurare pentru 750 de teste Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

212 Teste de spalare
12.00Set212.1 Teste de spalare Teste de spalare ,compatibile cu

aparatul Rapid Point 501*Certificat
CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

213 Rola hirtie termosensibila
30.00Bucată213.1 Rola hirtie termosensibila Rola hirtie termosensibila

,compatibile cu aparatul Rapid
Point501*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

214 Capilare de 175mkl, heparinate cu
Litiu(2,30x100mm~80U.I Ambalaj:250 buc.

10.00Set214.1 Capilare de 175mkl, heparinate cu
Litiu(2,30x100mm~80U.I Ambalaj:250 buc.

Capilare heparinate cu Litiu
compatibile cu Rapid Point
501*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin

33000000-0
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10.00Set214.1 Capilare de 175mkl, heparinate cu
Litiu(2,30x100mm~80U.I Ambalaj:250 buc.

semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

215 Seringi de heparina cu Litiu
8000.00Bucată215.1 Seringi de heparina cu Litiu Seringi de heparina cu Litiu

compatibile cu Rapid Point
501*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

216 Capete pentru tuburile de capilare
heparinate.Ambalaj:(500 capete/set)

10.00Set216.1 Capete pentru tuburile de capilare
heparinate.Ambalaj:(500 capete/set)

Capete pentru tuburile de capilare
heparinate.Ambalaj:(500
capete/set)*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

217 Eprubete cu granule ,volum 8-10ml, cu
capac de cauciuc cu valva,cu eticheta.

35000.00Bucată217.1 Eprubete cu granule ,volum 8-10ml, cu capac
de cauciuc cu valva,cu eticheta.

Eprubete cu granule ,volum 8-10ml,
cu capac de cauciuc cu valva,cu
eticheta. *Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

35000.00Bucată217.1 Eprubete cu granule ,volum 8-10ml, cu capac
de cauciuc cu valva,cu eticheta.

produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

218 Consumabile , reagenti p-u  analizatorul
imunologic  FIA 8000

200.00Bucată218.1 PCR high sensitivity  pentru analizatorul
imunologic  FIA 8000

Pentru analizatorul imunologic  FIA
8000 teste pentru determinarea
cantitativa PCR high sensitivity  in
amalalaj original de la
producator.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

219 Human Cystatin C
2.00Set219.1 Human Cystatin C, kit ELISA, manufactured

de BioVendor sau analog,  pentru cel putin de
96 teste

Format: kit pentru cel puțin 96
determinări.
Aplicație: Kit ELISA sandwich
pentru determinarea Cystatinei C în
ser uman, plasmă.
Sistemul de vizualizare:
recomandat de producător.
Nr teste:  suficient pentru realizarea
a 96 teste
Protocol: prezența protocolului
standardizat de la producător.
Utilizare: For research use only.
Not for use in diagnostic
procedures- Numai pentru
cercetare, nu pentru utilizare în
procedurile de diagnosticare
medicală.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.*Catalogul

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Set219.1 Human Cystatin C, kit ELISA, manufactured
de BioVendor sau analog,  pentru cel putin de
96 teste

producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

220 Human Copeptin
2.00Set220.1 Human Copeptin ELISA Kit pentru cel putin

de 96 teste Format: kit pentru cel puțin 96
determinări.
Aplicație: Kit ELISA sandwich
pentru determinarea Copeptinei în
ser uman, plasmă.
Sistemul de vizualizare:
recomandat de producător.
Nr teste:  suficient pentru realizarea
a 96 teste
Protocol: prezența protocolului
standardizat de la producător.
Utilizare: Numai pentru cercetare,
nu pentru utilizare în procedurile de
diagnosticare medicală.*Certificat
CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

221 h-FABP (Heart Fatty Acid Binding Protein-
proteina de legare a acizilor grași a inimii)

19.00Mililitru221.1 h-FABP (Heart Fatty Acid Binding Protein-
proteina de legare a acizilor grași a inimii),
metoda imunoturbidimetrica, reactivi lichizi
gata de utilizare, nu mai puțin de 19 ml

Aplicație: pentru determinarea h-
FABP în ser uman, plasmă prin
metoda imunoturbidimetrică
Cerințe: Reactivi lichizi gata de
utilizare, nu mai puțin de 19 ml.
Stabili până la expirare atunci când
este păstrat la 2-8 ° C. Intervalul de
măsurare  0,746 - 120 ng / ml.
Sistemul de vizualizare:
recomandat de producător.
Protocol: prezența protocolului
standardizat de la producător.
Utilizare: Numai pentru cercetare,
nu pentru utilizare în procedurile de
diagnosticare medicală. *Certificat

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

19.00Mililitru221.1 h-FABP (Heart Fatty Acid Binding Protein-
proteina de legare a acizilor grași a inimii),
metoda imunoturbidimetrica, reactivi lichizi
gata de utilizare, nu mai puțin de 19 ml

CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

222 h-FABP (Heart Fatty Acid Binding Protein)
2.00Set222.1 h-FABP (Heart Fatty Acid Binding Protein),

ELISA kit,  pentru cel putin de 96 teste
Certificare: CE
Format: kit pentru cel puțin 96
determinări.
Aplicație: Kit ELISA sandwich
pentru determinarea h-FABP în ser
uman, plasmă.
Sistemul de vizualizare:
recomandat de producător.
Nr teste:  suficient pentru realizarea
a 96 teste
Protocol: prezența protocolului
standardizat de la producător.
Utilizare: Numai pentru cercetare,
nu pentru utilizare în procedurile de
diagnosticare medicală. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

223 Human Fetuin A
2.00Set223.1 Human Fetuin A ELISA Kit, manufactured by

BioSource sau analog, pentru cel putin de 96
teste

Format: kit pentru cel puțin 96
determinări.
Aplicație: Kit ELISA sandwich
pentru determinarea Fetuinei A în
ser uman, plasmă.
Sistemul de vizualizare:
recomandat de producător.
Nr teste:  suficient pentru realizarea

33000000-0
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

2.00Set223.1 Human Fetuin A ELISA Kit, manufactured by
BioSource sau analog, pentru cel putin de 96
teste

a 96 teste
Protocol: prezența protocolului
standardizat de la producător.
Utilizare: Numai pentru cercetare,
nu pentru utilizare în procedurile de
diagnosticare medicală *Certificat
CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

224 Human Heregulin β-1 PeproTeh
2.00Set224.1 Human Heregulin β-1 PeproTeh ELISA

Development Kit,  pentru cel putin de 96 teste Format: kit pentru cel puțin 96
determinări.
Aplicație: Kit ELISA sandwich
pentru determinarea Heregulinei-1
beta  în ser uman, plasmă.
Sistemul de vizualizare:
recomandat de producător.
Nr teste:  suficient pentru realizarea
a 96 teste
Protocol: prezența protocolului
standardizat de la producător.
Utilizare: Numai pentru cercetare,
nu pentru utilizare în procedurile de
diagnosticare medicală. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

225 Human Rezistin, PeproTeh
2.00Set225.1 Human Rezistin, PeproTeh,ELISA

Development Kit, pentru cel putin de 96 teste Format: kit pentru cel puțin 96
determinări.

33000000-0
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

2.00Set225.1 Human Rezistin, PeproTeh,ELISA
Development Kit, pentru cel putin de 96 teste

Aplicație: Kit ELISA sandwich
pentru determinarea Rezistinei
umane în ser uman, plasmă.
Sistemul de vizualizare:
recomandat de producător.
Nr teste:  suficient pentru realizarea
a 96 teste
Protocol: prezența protocolului
standardizat de la producător.
Utilizare: Numai pentru cercetare,
nu pentru utilizare în procedurile de
diagnosticare medicală. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

226 Albumină serică bovină (Bovine Serum
Albumin)

10.00Gram226.1 Albumină serică bovină (Bovine Serum
Albumin) de tip A2153 Sigma-Aldrich sau
analog, 10 g

Format: pulbere liofilizată, ≥96%
(pentru electroforeză în gel de
agaroză), masa moleculară
aproximativ 66 kDa, cantitatea nu
mai puțin de 10 g.
Utilizare: Numai pentru cercetare,
nu pentru utilizare în procedurile de
diagnosticare medicală *Certificat
CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. * Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33000000-0

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
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În termen de pînă la 30 zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului- IMSP Institutul de Cardiologie
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,
instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de
autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare
proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului

Nu

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

Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (se va indica)

Nu

9 Oferta Formularul ofertei F 3.1, original - semnat și ștampilat
de către operatorul economic participant.

Da

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

Nu

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

Da

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

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

Nu

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

Nu se cere Nu

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

Nu se cere Nu

15 Garanția pentru ofertă - original - prevăzut în punctul IPO 21; conform
formularului F 3.2 din documentația de standard

Da

16 Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de
bugetul public național

-copie- eliberată de Serviciul Fiscal de Stat
(valabilitatea certificatului -confrm cerințelor
Inspectoratului Fiscal al RM) confirmată prin aplicarea
semnăturii și a ștampilei ofertantului.

Da

17 Lista fondatorilor operatorilor economice (nume,
prenume, cod personal

- confirmată prin aplicarea semnăturii și a ștampilei
ofertantului.

Da

18 Document Unic de Achiziții European (DUAE) - original (completat conform modelului atașat) -
confirmat prin aplicarea semnăturii și a ștampilei
ofertantului.

Da

19 Declarație ofertantului cu privire la prezentarea monstrelor pentru produsele
noi sau necunoscute de specialiștii din cadrul IMSP
Institutul de Cardiologie, în termen de 5 zile de la
solicitarea autorității contractante- original semnat și

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

ștampilat de către operatorul economic.
20 Certificat de atribuire a contului bancar - copie- confirmată prin semnătură și ștampila

operatorului.
Da

21 Formularul specificațiilor tehnice F 4.1 - original - conform Formularului electronic plasat pe
site (www.capcs/dispozitive medicale/anunturi licitatii)
confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului. Participantul va prezenta formularul
ofertei F 4.1 în format electronic pe suport CD
împreună cu oferta. Informația din formularul ofertei F
4.1 pe suport hîrtie obligatoriu va fi identică cu
informația prezentată în format electronic.

Da

22 Formularul specificațiilor de preț F 4.2 - original - conform Formularului electronic plasat pe
site (www.capcs/dispozitive medicale/anunturi licitatii)
confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului. Participantul va prezenta formularul
ofertei F 4.2 în format electronic pe suport CD
împreună cu oferta. Informația din formularul ofertei F
4.2 pe suport hîrtie obligatoriu va fi identică cu
informația prezentată în format electronic.

Da

23 Declarație privind respectarea termenului de
valabilitate

Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării)
va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total de
valabilitate al produsului, originală confirmată prin
aplicarea semnăturii și a ștampilei 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: BOTICA AURELIA, Specialist achiziții, secția achiziții dispozitive medicale

Setul de documente poate fi primit la adresa: SITE CAPCS.MD RUBRICA DISPOZITIVE MEDICALE/ANUNTURI LICITATII.
Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a
denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

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

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

pînă la: 21.09.2020 11:00
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 120 zile

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

21.09.2020 11:00la:
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1pe adresa:

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

Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 2%

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



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: Achiziția reagenți pentru investigații biochimice și consumabile de laborator conform
necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2021

1.3. Numărul procedurii: 20/00137
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publică
1.5. Codul CPV: 33100000-1
1.6. Numărul şi data Buletinului

Achiziţiilor Publice:
52 din 14.08.2020

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 Institutul de Cardiologie
1.12. Limba de comunicare: De stat
1.13. Pentru clarificarea documentelor de

atribuire, adresa autorităţii
contractante este:

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

1.14. Contract de achiziţie rezervat
atelierelor protejate

2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice:

Nr. d/o Cod CPV Denumire Bunuri solicitate
Unitatea

de
măsură

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă

1 Consumabile , reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Dimension RxL
Max,, (sistem inchis)

1.1 33100000-1 Sample cups p-u eprubete 1,5 ml Bucată 6000.00 Cupe proba 1,5 ml cu capac (sample cups
with lids).Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

2 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Dimension RxL
Max,, (sistem inchis)



2.1 33100000-1 cuvvete window(ferestre) Bucată 50.00 cuvvete window (ferestre)Certificat CE
sau declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

3 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Dimension RxL
Max,, (sistem inchis)

3.1 33100000-1 Cuvette cartridge Bucată 156000.00 Cuvette cartridge Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

4 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Dimension RxL
Max,, (sistem inchis)

4.1 33100000-1 Reaction vessel Bucată 3000.00 Reaction vessel Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

5 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Dimension RxL
Max,, (sistem inchis)



5.1 33100000-1 Cholesterol Bucată 11520.00 teste ambalate in flex original de la
producator Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

6 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Dimension RxL
Max,, (sistem inchis)

6.1 33100000-1 Trigliceride Bucată 11520.00 teste ambalate in flex original de la
producator.Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

7 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Dimension RxL
Max,, (sistem inchis)

7.1 33100000-1 ALAT Bucată 11040.00 teste ambalate in flex original de la
producator.Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

8 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Dimension RxL
Max,, (sistem inchis)



8.1 33100000-1 ASAT Bucată 11160.00 teste ambalate in flex original de la
producator.Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

9 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Dimension RxL
Max,, (sistem inchis)

9.1 33100000-1 Total Bilirubin Bucată 7200.00 teste ambalate in flex original de la
producator.Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

10 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Dimension RxL
Max,, (sistem inchis)

10.1 33100000-1 Direct Bilirubin Bucată 2400.00 teste ambalate in flex original de la
producator.Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

11 Consumabile, piese de schimb si reagenti
p-u analizatorul Biochimic automat
,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis)



11.1 33100000-1 Creatinin Bucată 11520.00 teste ambalate in flex original de la
producator.Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

12 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Dimension RxL
Max,, (sistem inchis)

12.1 33100000-1 Urea Nitrogen Bucată 11520.00 teste ambalate in flex original de la
producator.Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

13 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Dimension RxL
Max,, (sistem inchis)

13.1 33100000-1 Acid uric Bucată 5760.00 teste ambalate in flex original de la
producator.Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

14 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Dimension RxL
Max,, (sistem inchis)



14.1 33100000-1 Iron Bucată 1920.00 teste ambalate in flex original de la
producator.Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

15 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Dimension RxL
Max,, (sistem inchis)

15.1 33100000-1 Albumin Bucată 1440.00 teste ambalate in flex original de la
producator.Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

16 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Dimension RxL
Max,, (sistem inchis)

16.1 33100000-1 Glucoza Bucată 18720.00 teste ambalate in flex original de la
producator.Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

17 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Dimension RxL
Max,, (sistem inchis)



17.1 33100000-1 Proteina totala Bucată 3840.00 teste ambalate in flex original de la
producator.Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

18 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Dimension RxL
Max,, (sistem inchis)

18.1 33100000-1 Calibrator CHEM I Mililitru 6.00 Calibrator CHEM I fl 2x3x2 ml.Certificat
CE sau declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

19 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Dimension RxL
Max,, (sistem inchis)

19.1 33100000-1 Cholesterol calibrator Mililitru 3.00 Cholesterol calibrator fl. 2x3x1 ml
*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

20 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Dimension RxL
Max,, (sistem inchis)



20.1 33100000-1 TBIL/DBIL calibrator Mililitru 3.00 TBIL/DBIL calibrator fl. 2x3x1
ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

21 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,
(sistem inchis)

21.1 33100000-1 Alcaline phospatase FS IFCC Bucată 4000.00 Teste pentru analizatorul biochimic
"Respons 910" cu codul de citire adaptat
la aparartul respons 910 in amalalaj
original de la producator Ambalaj:
flacoane 4x200 ml. *Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

22 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,
(sistem inchis)

22.1 33100000-1 ALAT FS IFCC Bucată 8000.00 Teste pentru analizatorul biochimic
"Respons 910" cu codul de citire adaptat
la aparartul respons 910 in amalalaj
original de la producator Ambalaj:
flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

23 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,
(sistem inchis)



23.1 33100000-1 ASAT FS IFCC Bucată 8000.00 Teste pentru analizatorul biochimic
"Respons 910" cu codul de citire adaptat
la aparartul respons 910 in amalalaj
original de la producator Ambalaj:
flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

24 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,
(sistem inchis)

24.1 33100000-1 Bilirubina auto total FS Bucată 5600.00 Teste pentru analizatorul biochimic
"Respons 910" cu codul de citire adaptat
la aparartul respons 910 in amalalaj
original de la producator Ambalaj:
flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

25 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,
(sistem inchis)

25.1 33100000-1 Bilirubina auto derect FS Bucată 5600.00 Teste pentru analizatorul biochimic
"Respons 910" cu codul de citire adaptat
la aparartul respons 910 in amalalaj
original de la producator Ambalaj:
flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.



26 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,
(sistem inchis)

26.1 33100000-1 Alfa-amilaza CCFS Bucată 5280.00 Teste pentru analizatorul biochimic
"Respons 910"cu codul de citire adaptat la
aparartul respons 910 in amalalaj original
de la producator Ambalaj: flacoane 4x120
ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

27 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,
(sistem inchis)

27.1 33100000-1 Createnina FS Bucată 8000.00 Teste pentru analizatorul biochimic
"Respons 910" cu codul de citire adaptat
la aparartul respons 910 in amalalaj
original de la producator Ambalaj:
flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

28 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,
(sistem inchis)



28.1 33100000-1 Urea FS Bucată 8000.00 Teste pentru analizatorul biochimic
"Respons 910" cu codul de citire adaptat
la aparartul respons 910 in amalalaj
original de la producator Ambalaj:
flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

29 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,
(sistem inchis)

29.1 33100000-1 Glucoza GOD FS Bucată 11520.00 Teste pentru analizatorul biochimic
"Respons 910"cu codul de citire adaptat la
aparartul respons 910 in amalalaj original
de la producator Ambalaj: flacoane 4x200
ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

30 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,
(sistem inchis)

30.1 33100000-1 Cholesterol FS Bucată 6400.00 Teste pentru analizatorul biochimic
"Respons 910" cu codul de citire adaptat
la aparartul respons 910 in amalalaj
original de la producator Ambalaj:
flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.



31 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,
(sistem inchis)

31.1 33100000-1 Trigliceride FS Bucată 6400.00 Teste pentru analizatorul biochimic
"Respons 910" cu codul de citire adaptat
la aparartul respons 910 in amalalaj
original de la producator Ambalaj:
flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

32 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,
(sistem inchis)

32.1 33100000-1 Proteina totala FS Bucată 2400.00 Teste pentru analizatorul biochimic
"Respons 910" cu codul de citire adaptat
la aparartul respons 910 in amalalaj
original de la producator Ambalaj:
flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

33 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,
(sistem inchis)



33.1 33100000-1 Gamma GTP FS IFCC Bucată 4000.00 Teste pentru analizatorul biochimic
"Respons 910" cu codul de citire adaptat
la aparartul respons 910 in amalalaj
original de la producator Ambalaj:
flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

34 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,
(sistem inchis)

34.1 33100000-1 Uric acid FS TOOS Bucată 6400.00 Teste pentru analizatorul biochimic
"Respons 910" cu codul de citire adaptat
la aparartul respons 910 in amalalaj
original de la producator Ambalaj:
flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

35 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,
(sistem inchis)

35.1 33100000-1 HDL-C Immuno FS Bucată 7200.00 Teste pentru analizatorul biochimic
"Respons 910" cu codul de citire adaptat
la aparartul respons 910 in amalalaj
original de la producator Ambalaj:
flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.



36 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,
(sistem inchis)

36.1 33100000-1 CF-MB Bucată 9600.00 Teste pentru analizatorul biochimic
"Respons 910" cu codul de citire adaptat
la aparartul respons 910 in amalalaj
original de la producator Ambalaj:
4x120ml*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

37 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,
(sistem inchis)

37.1 33100000-1 LDL FS IFCC Bucată 2880.00 Teste pentru analizatorul biochimic
"Respons 910" cu codul de citire adaptat
la aparartul respons 910 in amalalaj
original de la producator Ambalaj:
flacoane 4x120 ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

38 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,
(sistem inchis)



38.1 33100000-1 Iron FS Ferene Bucată 2400.00 Teste pentru analizatorul biochimic
"Respons 910" cu codul de citire adaptat
la aparartul respons 910 in amalalaj
original de la producator Ambalaj:
flacoane 4x120 ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

39 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,
(sistem inchis)

39.1 33100000-1 Albumin Bucată 3200.00 Teste pentru analizatorul biochimic
"Respons 910" cu codul de citire adaptat
la aparartul respons 910 in amalalaj
original de la producator Ambalaj:
flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

40 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,
(sistem inchis)

40.1 33100000-1 CRP FS Bucată 6400.00 Teste pentru analizatorul biochimic
"Respons 910" cu codul de citire adaptat
la aparartul respons 910 in amalalaj
original de la producator Ambalaj:
flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.



41 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,
(sistem inchis)

41.1 33100000-1 ASLO Bucată 800.00 Teste pentru analizatorul biochimic
"Respons 910" cu codul de citire adaptat
la aparartul respons 910 in amalalaj
original de la producator Ambalaj:
flacoane 4x200 ml*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

42 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,
(sistem inchis)

42.1 33100000-1 Rheumatoid Factor FS Bucată 2400.00 Teste pentru analizatorul biochimic
"Respons 910" cu codul de citire adaptat
la aparartul respons 910 in amalalaj
original de la producator Ambalaj:
flacoane 4x100 ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

43 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,
(sistem inchis)

43.1 33100000-1 Cleaner A Mililitru 960.00 Cleaner A pentru analizatorul biochimic
"Respons 910" in amalalaj original de la
producator Ambalaj: flacoane 4x60
ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.



44 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,
(sistem inchis)

44.1 33100000-1 Cleaner B Mililitru 960.00 Cleaner B pentru analizatorul biochimic
"Respons 910" in amalalaj original de la
producator Ambalaj: flacoane 4x60
ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

45 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,
(sistem inchis)

45.1 33100000-1 Kit cuvvete sector for respons 910 Bucată 10.00 pentru testari biochimice ,ambalaj -
3840pcs/box =256 cuvvete sector original
de la producator adaptat pentru
analizatorul respons 910*Certificat CE
sau declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

46 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,
(sistem inchis)



46.1 33100000-1 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem
inchis)

Mililitru 60.00 MultiCalibrator universal cu parametre
biochimice (alat albumina,fosfataza
alcalina amilaza asat bilirubina totata si
directa calciu colesterol CF NAK creatinin
gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na
K Cl proteina totala trigliceride urea acid
uric. Ambalaj: flacoane 20x3ml. (alat
albumina,fosfataza alcalina amilaza asat
bilirubina totata si directa calciu colesterol
CF NAK creatinin gamagtp, fier mg
amilaza pancreatica Na K Cl proteina
totala trigliceride urea acid uric)adaptat
pentru analizatorul biochimic respons
910*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

47 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,
(sistem inchis)

47.1 33100000-1 Calibrator pentru CK- MB. Mililitru 12.00 Calibrator pentru CK- MB. Ambalaj:
6x1ml original de la producator*Certificat
CE sau declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

48 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,
(sistem inchis)



48.1 33100000-1 HDL-C LDL-C Selec Lipid calibrator. Mililitru 15.00 HDL-C LDL-C Selec Lipid calibrator.
Ambalaj: 3x2ml original de la
producator*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

49 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,
(sistem inchis)

49.1 33100000-1 PCR Calibrator cu 5 nivele. Mililitru 20.00 PCR Calibrator cu 5 nivele. Ambalaj
5x2ml original de la producator*Certificat
CE sau declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

50 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,
(sistem inchis)

50.1 33100000-1 Calibrator RF cu 5 nivele. Mililitru 15.00 Calibrator RF cu 5 nivele. Ambalaj 5x1ml
original d la producator*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

51 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,
(sistem inchis)



51.1 33100000-1 Ser control normal bazat pe ser uman. Mililitru 150.00 Ser control normal bazat pe ser uman.
Ambalaj flacon 5ml certificat de origine
pentru produs pentru testari
biochimice(alat albumina,fosfataza
alcalina amilaza asat bilirubina totata si
directa calciu colesterol CF NAK creatinin
gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na
K Cl proteina totala trigliceride urea acid
uric)adaptat pentru analizatorul biochimic
respons 910, Dimension RxL
Max.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

52 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,
(sistem inchis)

52.1 33100000-1 Ser control patologic bazat pe ser uman. Mililitru 150.00 Ser control patologic bazat pe ser
uman.Ambalaj flacon 5ml certificat de
origine pentru produs pentru testari
biochimice (alat albumina,fosfataza
alcalina amilaza asat bilirubina totata si
directa calciu colesterol CF NAK creatinin
gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na
K Cl proteina totala trigliceride urea acid
uric)adaptat pentru analizatorul biochimic
respons 910, Dimension RxL
Max.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

53 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,
(sistem inchis)



53.1 33100000-1 Control p-u probele reumatice Leved 1 Mililitru 12.00 Control p-u probele reumatice Leved 1 .
Ambalaj 1ml*Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

54 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,
(sistem inchis)

54.1 33100000-1 Control p-u probele reumatice Leved 2 Mililitru 12.00 Control p-u probele reumatice Leved 2 .
Ambalaj 1ml*Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

55 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,
(sistem inchis)

55.1 33100000-1 Calibrator ASO cu 5 nivele Mililitru 10.00 Calibrator ASO liquid satibil cu 5 nivele.
Ambalaj 5x1ml*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

56 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,
(sistem inchis)



56.1 33100000-1 Photometr lamp Bucată 3.00 Lampa halogena. Pentru citirea
rezultatelor la analizatorul biochimic
respons 910 certificat de origine de la
producator*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

57 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,
(sistem inchis)

57.1 33100000-1 Probe (ac de dozare) Bucată 1.00 Proba (ac de dozare). Pentru dozarea
probelor si reagentilor la analizatorul
biochimic respons 910 certificat de origine
de la producator*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

58 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Biochimic automat ,,Respons 910,,
(sistem inchis)

58.1 33100000-1 Water filter Bucată 3.00 Filtru pentru analizatorul biochimic
respons 910. Pentru stoparea impuritatilor
apei purificate la analizatorul biochimic
respons 910 certificat de origine de la
producator *Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

59 Consumabile, piese de schimb si reagenti
p-u analizatorul EasyLyte plus



59.1 33000000-0 Electrod Na(original de la producator) p-u
analizatorul EasyLyte plus

Bucată 2.00 Electrod Na(original de la producator) p-u
analizatorul EasyLyte plus.*Certificat CE
sau declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

60 Consumabile, piese de schimb si reagenti
p-u analizatorul EasyLyte plus

60.1 33000000-0 Electrod K(original de la producator) p-u
analizatorul EasyLyte plus

Bucată 2.00 Electrod K(original de la producator) p-u
analizatorul EasyLyte plus.*Certificat CE
sau declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

61 Consumabile, piese de schimb si reagenti
p-u analizatorul EasyLyte plus

61.1 33000000-0 Electrod Cl (original de la producator) p-u
analizatorul EasyLyte plus

Bucată 2.00 Electrod Cl (original de la producator) p-u
analizatorul EasyLyte plus.*Certificat CE
sau declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

62 Consumabile, piese de schimb si reagenti
p-u analizatorul EasyLyte plus



62.1 33000000-0 Electrod de referinta (original de la
producator) p-u analizatorul EasyLyte plus

Bucată 2.00 Electrod de referinta pentru analizatorul
EasyLyte plus K/Na/Cl , in ambalaj
original de la producator.*Certificat CE
sau declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

63 Consumabile, piese de schimb si reagenti
p-u analizatorul EasyLyte plus

63.1 33000000-0 Valva p-u dozarea reagentului, serului si
deseurilor (original de la producator).

Bucată 2.00 Valva p-u dozarea reagentului, serului si
deseurilor (original de la producator)
pentru analizatorul EasyLyte plus
K/Na/Cl.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

64 Consumabile, piese de schimb si reagenti
p-u aparatul EasyLyte plus

64.1 33000000-0 Tub din silicon p-u reagenti, ser si deseuri
original de la producator

Bucată 2.00 Tub din silicon p-u reagenti, ser si deseuri
original de la producator pentru
analizatorul EasyLyte plus
K/Na/Cl.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

65 Consumabile, piese de schimb si reagenti
p-u aparatul EasyLyte plus



65.1 33000000-0 Membrana de asamblare original de la
producator

Bucată 2.00 Membrana de asamblare original de la
producator pentru analizatorul EasyLyte
plus K/Na/Cl.*Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

66 Consumabile, piese de schimb si reagenti
p-u analizatorul EasyLyte plus

66.1 33000000-0 Pachet de reactive( Standart A, StandartB,
solutie de spalare) 800 ml original de la
producator

Bucată 14.00 Pachet de reactive( Standart A, StandartB,
solutie de spalare) 800 ml pentru
analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl , in
ambalaj original de la
producator.*Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

67 Consumabile, piese de schimb si reagenti
p-u analizatorul EasyLyte plus

67.1 33000000-0 Solutie de spalare p-u fiecare zi (6*15 ml)
original de la producator

Bucată 8.00 Solutie de spalare p-u fiecare zi (6*15 ml)
original de la producator pentru
analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl
.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

68 Consumabile, piese de schimb si reagenti
p-u analizatorul EasyLyte plus



68.1 33000000-0 Solutie de spalare internal filling solution Mililitru 250.00 Solutie de spalare internal filling solution
pentru analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl
, in ambalaj original de la producator ,fl
20-50ml original de la
producator*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

69 Consumabile, piese de schimb si reagenti
p-u analizatorul SmartLyte plus

69.1 33000000-0 Consumabile, piese de schimb si reagenti p-
u analizatorul SmartLyte plus

Bucată 18.00 Pachet de reactive( Standart A, StandartB,
solutie de spalare) pentru analizatorul
SmartLyte plus K/Na/Cl, in ambalaj
original de la producator*Certificat CE
sau declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

70 Consumabile, piese de schimb si reagenti
p-u analizatorul SmartLyte plus

70.1 33000000-0 Solutie de spalare fiecare zi pentru
analizatorul SmartLyte plus

Bucată 3.00 Solutie de spalare fiecare zi pentru
analizatorul SmartLyte plus, in ambalaj
original de la producator*Certificat CE
sau declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

71 Consumabile, piese de schimb si reagenti
p-u analizatorul SmartLyte plus



71.1 33000000-0 Solutie de conditionare a electrozilor pentru
analizatorul SmartLyte plus

Bucată 3.00 Solutie de conditionare a electrozilor
pentru analizatorul SmartLyte plus, in
ambalaj original de la
producator*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

72 Consumabile, piese de schimb si reagenti
p-u analizatorul SmartLyte plus

72.1 33000000-0 Electrod K(original de la producator) p-u
analizatorul SmartLyte plus

Bucată 2.00 Electrod K(original de la producator) p-u
analizatorul SmartLyte plus.*Certificat CE
sau declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

73 Consumabile, piese de schimb si reagenti
p-u analizatorul SmartLyte plus

73.1 33000000-0 Electrod Na(original de la producator) p-u
analizatorul SmartLyte plus

Bucată 2.00 Electrod Na(original de la producator) p-u
analizatorul SmartLyte plus.*Certificat CE
sau declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

74 Consumabile, piese de schimb si reagenti
p-u analizatorul SmartLyte plus



74.1 33000000-0 Electrod Cl(original de la producator) p-u
analizatorul SmartLyte plus

Bucată 2.00 Electrod Cl(original de la producator) p-u
analizatorul SmartLyte plus.*Certificat CE
sau declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

75 Consumabile, piese de schimb si reagenti
p-u analizatorul SmartLyte plus

75.1 33000000-0 Electrod de referinta(original de la
producator) p-u analizatorul SmartLyte plus

Bucată 2.00 Electrod de referinta(original de la
producator) p-u analizatorul SmartLyte
plus.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

76 Consumabile, piese de schimb si reagenti
p-u analizatorul SmartLyte plus

76.1 33000000-0 Hirtie pentru imprimanta Bucată 1.00 Hirtie pentru imprimanta pentru
analizatorul SmartLyte plus, in ambalaj
original de la producator*Certificat CE
sau declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

77 Consumabile, piese de schimb si reagenti
p-u analizatorul SmartLyte plus



77.1 33000000-0 Material de control cu nivel 1-2-3 Bucată 1.00 Material de control cu nivel 1-2-3 pentru
analizatorul SmartLyte plus, in ambalaj
original de la producator.*Certificat CE
sau declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

78 Consumabile, piese de schimb si reagenti
p-u analizatorul SmartLyte plus

78.1 33000000-0 Tub silicon pentru pompa peristaltica p-u
analizatorul SmartLyte plus

Bucată 3.00 Tub silicon pentru pompa peristaltica p-u
analizatorul SmartLyte plus, in ambalaj
original de la producator*Certificat CE
sau declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

79 Consumabile , reagenti p-u analizatorul
imunologic FIA 8000

79.1 33000000-0 cTroponinI pentru analizatorul imunologic
FIA 8000 test cantitativ

Bucată 4000.00 Pentru analizatorul imunologic FIA 8000
teste pentru determinarea cantitativa c
TroponinI in amalalaj original de la
producator*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

80 Consumabile , reagenti p-u analizatorul
imunologic FIA 8000



80.1 33000000-0 NT pro BNP pentru analizatorul imunologic
FIA 8000 test cantitativ

Bucată 2000.00 Pentru analizatorul imunologic FIA 8000
teste pentru determinarea cantitativa NT
pro BNP in amalalaj original de la
producator*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

81 Consumabile , reagenti p-u analizatorul
imunologic FIA 8000

81.1 33000000-0 D-dimeri pentru analizatorul imunologic
FIA 8000 test cantitativ

Bucată 2000.00 Pentru analizatorul imunologic FIA 8000
teste pentru determinarea cantitativa D-
dimeri in amalalaj original de la
producator*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

82 Consumabile , reagenti p-u analizatorul
imunologic FIA 8000

82.1 33000000-0 mAlb pentru analizatorul imunologic FIA
8000 test cantitativ

Bucată 200.00 Pentru analizatorul imunologic FIA 8000
teste pentru determinarea cantitativa mAlb
in amalalaj original de la
producator*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

83 Consumabile , reagenti p-u analizatorul
imunologic FIA 8000



83.1 33000000-0 PCT pentru analizatorul imunologic FIA
8000 test pentru depistarea sepsis-lui

Bucată 75.00 Pentru analizatorul imunologic FIA8000
teste pentru determinarea cantitativa PCT
in amalalaj original de la
producator*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

84 Consumabile , reagenti p-u analizatorul
imunologic FIA 8000

84.1 33000000-0 Control troponin pentru analizatorul
imunologic cantitativ FIA 8000 cu 3 nivele

Mililitru 3.00 Control troponin cu 3 nivele. Ambalaj
fl.-2-3ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

85 Consumabile , reagenti p-u analizatorul
imunologic FIA 8000

85.1 33000000-0 Control d-dimeri pentru analizatorul
imunologic FIA 8000 cu 3 nivele

Mililitru 3.00 Control d-dimeri cu 3 nivele. Ambalaj
fl.-2-3ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

86 Consumabile , reagenti p-u analizatorul
imunologic Getein 1100



86.1 33000000-0 cTroponinI p-u analizatorul imunologic
Getein 1100 test cantitativ

Bucată 3000.00 Pentru analizatorul imunologic Getein
1100 teste pentru determinarea cantitativa
c TroponinI in amalalaj original de la
producator*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

87 Consumabile , reagenti p-u analizatorul
imunologic Getein 1100

87.1 33000000-0 NT pro BNP p-u analizatorul imunologic
Getein 1100 test cantitativ

Bucată 1500.00 Pentru analizatorul imunologic Getein
1100 teste pentru determinarea cantitativa
NT pro BNP in amalalaj original de la
producator*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

88 Consumabile , reagenti p-u analizatorul
imunologic Getein 1100

88.1 33000000-0 D-dimeri p-u analizatorul imunologic
Getein 1100 test cantitativ

Bucată 1200.00 Pentru analizatorul imunologic Getein
1100 teste pentru determinarea cantitativa
D-dimeri in amalalaj original de la
producator*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

89 Consumabile , reagenti p-u analizatorul
imunologic Getein 1100



89.1 33000000-0 mAlb p-u analizatorul imunologic Getein
1100 test cantitativ

Bucată 100.00 Pentru analizatorul imunologic Getein
1100 teste pentru determinarea cantitativa
mAlb in amalalaj original de la
producator*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

90 Consumabile , reagenti p-u analizatorul
imunologic Getein 1100

90.1 33000000-0 Control troponin cu 3 nivele p-u
analizatorul imunologic Getein 1100

Mililitru 3.00 Control troponin cu 3 nivelep-u
analizatorul imunologic Getein 1100.
Ambalaj fl.-2-3ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

91 Consumabile , reagenti p-u analizatorul
imunologic Getein 1100

91.1 33000000-0 Control d-dimeri cu 3 nivele p-u
analizatorul imunologic Getein 1100

Mililitru 3.00 Control d-dimeri cu 3 nivelep-u
analizatorul imunologic Getein 1100.
Ambalaj fl.-2-3ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

92 Consumabile , reagenti pentru
analizatorul imunologic mini Vidas



92.1 33100000-1 Troponin High‐Sensitivity teste pentru
analizatorul imunologic Mini Vidas

Bucată 360.00 Troponin High‐Sensitivity teste pentru
analizatorul imunologic Mini Vidas in
amalalaj original de la
producator*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

93 Consumabile , reagenti pentru
analizatorul imunologic mini Vidas

93.1 33100000-1 D-Dimeri Exclusion II teste pentru
analizatorul imunologic Mini Vidas

Bucată 720.00 D-Dimer Exclusion II teste pentru
analizatorul imunologic Mini Vidas in
amalalaj original de la
producator*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

94 Consumabile, piese de schimb si reagenti
p-u aparatul Epoc Host

94.1 33000000-0 Material de control pentru EPOC Host cu 3
nivele nr 1

Mililitru 5.00 Material de control pentru EPOC Host cu
3 nivele nr 1. Ambalaj 2-2,5 ml.*Certificat
CE sau declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

95 Consumabile, piese de schimb si reagenti
p-u aparatul Epoc Host



95.1 33000000-0 Material de control pentru EPOC Host cu 3
nivele nr 3.

Mililitru 5.00 Material de control pentru EPOC Host cu
3 nivele nr 3. Ambalaj 2-2,5 ml.*Certificat
CE sau declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

96 Consumabile, piese de schimb si reagenti
p-u aparatul Epoc Host

96.1 33000000-0 Teste BGEM Bucată 250.00 Teste BGEM p-u aparatul Epoc
Host*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

97 Consumabile si reagenti p-u aparatul
VSH metru Cube 30 touch

97.1 33000000-0 Transponder pentru analizator VSH metru
Cube 30 touch

Bucată 16000.00 Transponder pentru analizator VSH metru
Cube 30 touch. In ambalaj original de la
producator.*Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

98 Consumabile si reagenti p-u aparatul
VSH metru Cube 30 touch



98.1 33000000-0 VSH control Cube 4x9 ml. Normal Bucată 2.00 VSH control Cube 4x9 ml. Normal. In
ambalaj original de la
producator.*Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

99 Consumabile si reagenti p-u aparatul
VSH metru Cube 30 touch

99.1 33000000-0 VSH control Cube 4x9 ml. Patologic. Bucată 2.00 VSH control Cube 4x9 ml. Patologic. In
ambalaj original de la
producator.*Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

100 Reagenti si consumabile compatibil cu
coagulometru "COATRON X Pro"

100.1 33000000-0 Reagenti si consumabile compatibil cu
coagulometru "COATRON X Pro"

Mililitru 3500.00 Set pentru determinarea timpului de
protrombin (TP) tromboplastin MIC
compatibil cu coagulometru "Coatron X
Pro" numai mult 1,1, activitatea
tromboplastina ≤14 sec, ambalaj 4-
5ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

101 Reagenti si consumabile compatibil cu
coagulometru "COATRON X Pro"



101.1 33000000-0 Reagenti si consumabile compatibil cu
coagulometru "COATRON X Pro"

Mililitru 20.00 Plasma de control normală cu parametri
IP, INR,APTT, dupa Quick - TTPA, Fb,
PT, INR. Acelas producator ca si
tromboplastin,protrombin compatibil cu
coagulometru "COATRON X Pro".
Ambalaj 1-2 ml *Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

102 Reagenti si consumabile compatibil cu
coagulometru "COATRON X Pro"

102.1 33000000-0 Reagenti si consumabile compatibil cu
coagulometru "COATRON X Pro"

Mililitru 20.00 Plasma de control patologica human cu
parametri IP, INR,APTT, dupa Quick -
TTPA, Fb, PT, INR. Ambalaj 1-2 ml
compatibil cu coagulometru "COATRON
X Pro".Acelas producator ca si
tromboplastin Ambalaj 1-2 ml*Certificat
CE sau declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

103 Reagenti si consumabile compatibil cu
coagulometru "Coatron X Pro"

103.1 33000000-0 Reagenti si consumabile compatibil cu
coagulometru "Coatron X Pro"

Mililitru 5.00 Calibrator universal la IP, INR,TTPA
fibrinogen , protrombin dupa Qwic,
compatibil cu coagulometru optic
semiautomat. Reagent liofilizat compatibil
cu coagulometru "COATRON X Pro"
acelas producator ca si tromboplastin si
plazma N, plazma P.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.



104 Reagenti si consumabile compatibil cu
coagulometru "COATRON X Pro"

104.1 33000000-0 Reagenti si consumabile compatibil cu
coagulometru "COATRON X Pro"

Mililitru 500.00 Set pentru determinarea timpului de
tromboplastină parţial activat ( TTPA)
fosfolipid din soie reagent lichid acid
elagic ambalaj 1-3 ml. acelas producator
ca si tromboplastin si plazma N, plazma
P.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

105 Reagenti si consumabile compatibil cu
coagulometru "COATRON X Pro"

105.1 33000000-0 Reagenti si consumabile compatibil cu
coagulometru "COATRON X Pro"

Mililitru 120.00 Set pentru determinarea fibrinogen
(plazma fara delutia leniritatea 0,9 - 10 g/l,
fl. 8-10 ml)*Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

106 Reagenti si consumabile compatibil cu
coagulometru "COATRON X Pro"

106.1 33000000-0 Calibrator pentru fibrinogen 5 nivele fl 0,5-
1,0 ml.

Mililitru 5.00 Calibrator pentru fibrinogen 5 nivele fl
0,5- 1,0 ml.*Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

107 Reagenti si consumabile compatibil cu
coagulometru "COATRON X Pro"



107.1 33000000-0 Reagenti si consumabile compatibil cu
coagulometru "COATRON X Pro"

Bucată 25000.00 Marcaj CE. Cuvete pentru "Cuatron X
Pro" cu codul de bare original de la
producator compatibile cu locașele
coagulometru Coatron X Pro*Certificat
CE sau declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

108 Consumabile , reagenti pentru
cuagulometrul automat Sysmex CA-660
(Sistem Inchis)

108.1 33000000-0 Tromborel S Set 35.00 Reactiv liofilizat de tromboplastina extras
din placenta umana pentru determinarea
timpului de protrombina (PT) conform
metodei Quick, dar si determinarea
activitatii factorilor de coagulare ai caii
extrinseci de coagulare (II, V, VII, X)
atunci cand este folosit impreuna cu
plasma deficitara de factor. Sa permita
determinarea concomitenta a parametrilor
derivati din PT: raportul protrombinic
(PR), activitatea protrombinica (PA) si
raportul international normalizat (INR).
Fiecare lot de reactiv trebuie să fie insotit
de un tabel de valori pentru ISI pe
categorii de instrumente automate.reactiv
sub forma liofilizata cu impachetare
originala de la producator10x10
ml,Compozitie:Tromboplastina din
placenta umana liofilizata,Clorura de
calciu,Stabilitate si stocare:min 5 zile la 2
- 8°C (dupa reconstituire)- pentru
cuagulometrul automat Sysmex CA-660
(Sistem Inchis)*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

109 Consumabile , reagenti pentru
cuagulometrul automat Sysmex CA-660
(Sistem Inchis)



109.1 33000000-0 Actin FS Set 3.00 Reactiv lichid pentru determinarea
timpului de tromboplastina partial activata
(APTT) in plasma citrate, dar si activitatii
factorilor de coagulare ai caii intrinseci de
coagulare (VIII, IX, XI, XII) atunci cand
este folosit impreuna cu plasma deficitara
de factor. Sa permita determinarea
concomitenta a raportului de
tromboplastina partial activata.reactiv sub
forma lichida cu impachetare originalade
la producator 10x2;Compozitie: Fosfatide
din soia purificate in acid elagic, solutie
tampon, Stabilizatori, Conservanti.
Stabilitate si stocare:min 7 zile la (2 - 8°C
). pentru cuagulometrul automat Sysmex
CA-660 (Sistem Inchis)*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

110 Consumabile , reagenti pentru
cuagulometrul automat Sysmex CA-660
(Sistem Inchis)

110.1 33000000-0 Calcium chloride solution 0.025 mol/l Set 2.00 Reactiv suplimentar pentru determinarea
timpului de tromboplastina partial activate
(APTT).Prezentare:Reactiv sub forma
lichida cu impachetare originala de la
producator 10 x 15 ml;Compozitie: solutie
CaCl2 0.025 mol/l. Stabilitate si
stocare:min 8 saptamani la (2 - 25°C)
pentru cuagulometrul automat Sysmex
CA-660 (Sistem Inchis)*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

111 Consumabile , reagenti pentru
cuagulometrul automat Sysmex CA-660
(Sistem Inchis)



111.1 33000000-0 Thrombin reagent Set 10.00 Reactiv liofilizat pentru determinarea
fibrinogenului in plasma conform metodei
Clauss modificate (fara dilutie). Reactiv
ce nu mai presupune dilutia preliminara a
plasmei cu tampon imidazol 1:10.
Compozitie: Trombina bovina 100 NIH,
tampon si stabilizatori. Stabilitate si
stocare:  5 zile la 2 - 8°C (dupa
reconstituire),  2 luni la ≤ - 20°C (dupa
reconstituire)*Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

112 Consumabile , reagenti pentru
cuagulometrul automat Sysmex CA-660
(Sistem Inchis)

112.1 33000000-0 Owren's Veronal Buffer Set 3.00 Reactiv suplimentar pentru determinarea
testului de fibrinogen.Impachetare: 10
Flacoane  x 15 mL.Compozitie: sodium
barbital si sodium chloride, pH 7.35.
Stabilitate si stocare: 8 saptamani la 2-8°C
pentru cuagulometrul automat Sysmex
CA-660 (Sistem Inchis)*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

113 Consumabile , reagenti pentru
cuagulometrul automat Sysmex CA-660
(Sistem Inchis)



113.1 33000000-0 PT Multicalibrator Set 4.00 Set de 6 calibratori pentru trasarea curbei
de calibrare pentru activitatea
protrombinica (AP) si raportul
international normalizat (INR). Sa permita
determinarea automata a valorii ISI a
instrumentului folosit si a valorii plasmei
cu activitate protrombinica de 100%.
Fiecare lot de reactiv va fi insotit de un
tabel de valori pentru AP si INR pentru
fiecare din cei 6 calibratori, pe categorii
de reactiv de tromboplastina si
instrumente automate.Prezentare:Set de 6
calibratori sub forma liofilizata cu
impachetare originala de la producator 6x
1ml;Compozitie: Plasma umana liofilizata
si stabilizata cu tampon. Stabilitate si
stocare: min 4 saptamani la ≤ -18°C.
pentru cuagulometrul automat Sysmex
CA-660 (Sistem Inchis)*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

114 Consumabile , reagenti pentru
cuagulometrul automat Sysmex CA-660
(Sistem Inchis)

114.1 33000000-0 Standard Human Plasma Set 1.00 Set de 10 fl calibratori liofilizati pentru
trasarea curbei de calibrare a
fibrinogenului, testelor speciale, si a
testelor de cagulare ce necesita calibrare.
Fiecare lot de reactiv este insotit de un
tabel de valori pentru toate testele, pe
categorii de instrumente. Impachetare: 10
x 1 mL. Compozitie: Plasma umana
liofilizata si diluata si stabilizata cu
tampon. Stabilitate si stocare: 4 saptamani
la ≤ -18°C. pentru cuagulometrul automat
Sysmex CA-660 (Sistem
Inchis)*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

115 Consumabile , reagenti pentru
cuagulometrul automat Sysmex CA-660
(Sistem Inchis)



115.1 33000000-0 Control Plasma N Set 5.00 Control liofilizat de plasma umana pentru
verificarea preciziei si deviatiei analitice a
testelor PT, APTT, fibrinogen si a testelor
speciale (a Proteinei C, Proteinei S libere
si a Antitrombinei) in intervalul normal.
Fiecare lot de control va fi insotit de un
tabel de valori pentru toate testele pe
categorii de reactivi si
instrumente.Prezentare:Reactiv sub forma
liofilizata cu impachetare originala 10 x
1ml;Compozitie: Plasma umana obtinuta
de la donatori de sange sanatosi si
stabilizata cu tampon HEPES.Stabilitate si
stocare: min 4 saptamani la -20°C (dupa
reconstituire). pentru cuagulometrul
automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)

116 Consumabile , reagenti pentru
cuagulometrul automat Sysmex CA-660
(Sistem Inchis)

116.1 33000000-0 Control Plasma P Set 5.00 Control liofilizat de plasma umana pentru
verificarea preciziei si deviatiei analitice a
testelor PT, fibrinogen si a testelor
speciale (a Proteinei C, Proteinei S libere
si a Antitrombinei) in intervalul patologic.
Fiecare lot de control este insotit de un
tabel de valori pentru toate testele pe
categorii de reactivi si
instrumente.Prezentare:Reactiv sub forma
liofilizata cu impachetare originala de la
Producator 10 x 1ml;Compozitie: Plasma
umana obtinuta de la donatori de sange
sanatosi si stabilizata cu tampon
HEPES.Stabilitate si stocare: min 4
saptamani la -20°C (dupa reconstituire).
pentru cuagulometrul automat Sysmex
CA-660 (Sistem Inchis)*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

117 Consumabile , reagenti pentru
cuagulometrul automat Sysmex CA-660
(Sistem Inchis)



117.1 33000000-0 Ci-Trol 2 PTZ Set 1.00 Plasma de control folosita pentru
verificarea valorilor patologice de PT si de
timp de APTT Prezentare:Reactiv sub
forma liofilizata cu impachetare originala
de la producator 10 x 1ml;Compozitie:
Plasma umana liofilizata, conservanti si
tampon;Stabilitate si stocare: 8 ore la 15 -
25°C (flacon inchis)16 ore la 4°C (flacon
inchis)*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

118 Consumabile , reagenti pentru
cuagulometrul automat Sysmex CA-660
(Sistem Inchis)

118.1 33000000-0 CA Clean II Set 2.00 Solutie de spalare si deproteinzarie a
acelor de pipetare. Compozitie: Acid
Hidrocloric 0.16%, Surfactant Non-ionic
0.50%.Impachetare originala de la
Producator 1 fl x 500 ml. Stabilitate: pana
la data inscriptionata pe ambalaj. Stocare:
2 luni 5-35°C. pentru cuagulometrul
automat Sysmex CA-660 (Sistem
Inchis)*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

119 Consumabile , reagenti pentru
cuagulometrul automat Sysmex CA-660
(Sistem Inchis)



119.1 33000000-0 CA Clean I Set 65.00 Solutie de spalare Compozitie:
Hipocloride de sodiu de concentratie 1%
.Impachetare originala de la producator 1x
50 ml. pentru cuagulometrul automat
Sysmex CA-660 (Sistem
Inchis)*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

120 Consumabile , reagenti pentru
cuagulometrul automat Sysmex CA-660
(Sistem Inchis)

120.1 33000000-0 CUVETTE SUC-400A Set 8.00 Cuve de reactie din plastic siliconat
compatibile cu analizorul Sysmex CA –
660 sistem inchis.Impachetrae originala de
la producator: 1 set 3000 cuve. pentru
cuagulometrul automat Sysmex CA-660
(Sistem Inchis)*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

121 Consumabile, piese de schimb si reagenti
p-u analizatorul biochimic semiautomat
SA-20 Clindiag

121.1 33000000-0 Lampa cu suport Bucată 1.00 Lampa cu suport p-u analizatorul
biochimic semiautomat SA-20
Clindiag.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.



122 Consumabile, piese de schimb si reagenti
p-u analizatorul biochimic semiautomat
SA-20 Clindiag

122.1 33000000-0 Tub silicon Bucată 1.00 Tub silicon p-u analizatorul biochimic
semiautomat SA-20 Clindiag.*Certificat
CE sau declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

123 Bilirubina Calibrator universal
123.1 33000000-0 Bilirubina Calibrator universal Mililitru 6.00 Calibrator universal pentru calibrarea

bilirubina totala si bilirubina directa.
Ambalaj: Flacoane x 3-5ml calibrator
universal cu continut de bilirubina totala si
bilirubina directa *Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

124 Kaliu (Potasium)
124.1 33000000-0 Kaliu(Potasium) Mililitru 1000.00 Kaliu(Potasium), inclus in set standart de

K. Metoda de determinare: Fotometrică cu
sedimentare*Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

125 Natriu (Sodium)



125.1 33000000-0 Natriu(Sodium) ,in set sa fie inclus standart
de Na. Metoda de determinare: Fotometrică
cu sedimentare

Mililitru 500.00 Natriu(Sodium) , inclus in set standart de
Na. Metoda de determinare: Fotometrică
cu sedimentare*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

126 HDL-colesterol
126.1 33000000-0 HDL-colesterol Mililitru 1500.00 Marcaj CE, Metoda de determinare

Fermentative cu sedimentare, reagent
lichid stabil gata pentru folosire. Ser,
plazma EDTA. Flacoane cu volumul de la
100 - 200 ml. Limita minimă de
detecţie≤0,3 Coeficientul de variaţie
intraserial ≤1,5 Coeficienttul variaţie
extraserial ≤ 2,0 Ambalaj Flacoane cu
volumul de la 100 - 200 ml. Standart
inclus in set.*Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

127 D-dimeri
127.1 33000000-0 D-dimeri Mililitru 12.00 Metoda de determinare calitativa şi

semicantitativă latex reagent lichid stabil
gata p-u lucru. Plazma cu citrat. ambalaj:
flacoane 1-2ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

128 RPR-Carbon



128.1 33000000-0 RPR Mililitru 200.00 Metoda RPR pentru determinarea sifilis
setul de la 1000-1500 teste macro, cu
control pozitiv negativ.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

129 Control ser Normal
129.1 33000000-0 Control ser normal. Mililitru 200.00 Ser din bovine liofilizat pentru

reproductibilitate cu posibilitatea
deretminarii indicilor biochimici
principali:proteina totala,albumina ,urrea
creatinina,bilirubina totala si
directa,glucoza ALAT,ASAT,a-
amilaza.colesterol triglicerid Na K,Cl si
alte. Ambalaj: 3-5 ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

130 Control ser Patologic
130.1 33000000-0 Control ser patalogic. Mililitru 200.00 Ser din bovine liofilizat pentru

reproductibilitate cu posibilitatea
deretminarii indicilor biochimici
principali:proteina totala,albumina ,urrea
creatinina,bilirubina totala si
directa,glucoza ALAT,ASAT,a-
amilaza.colesterol triglicerid Na K,Cl si
alte. Ambalaj: 3-5 ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

131 Investigații imunologice



131.1 33000000-0 ASLO-LATEX pentru investigatiile
calitative si semicalitative metoda latex,cu
posibilitatea investigarii in varianta
macro,in set sa fie inclus control negativ si
pozitiv

Mililitru 180.00 Investigații imunologice ,pentru
investigatiile calitative si semicalitative
metoda latex, cu posibilitatea investigarii
in varianta macro,in set sa fie inclus
control negativ si pozitiv.*Certificat CE
sau declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

132 Investigații imunologice
132.1 33000000-0 RF-LATEX pentru investigatiile calitative

si semicalitative metoda latex,cu
posibilitatea investigarii in varianta
macro,in set sa fie inclus control negativ si
pozitiv

Mililitru 300.00 Investigații imunologice ,pentru
investigatiile calitative si semicalitative
metoda latex,cu posibilitatea investigarii
in varianta macro,in set sa fie inclus
control negativ si pozitiv*Certificat CE
sau declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

133 Investigații imunologice
133.1 33000000-0 CPR-LATEX pentru investigatiile calitative

si semicalitative metoda latex,cu
posibilitatea investigarii in varianta
macro,in set sa fie inclus control negativ si
pozitiv

Mililitru 500.00 Investigații imunologice ,pentru
investigatiile calitative si semicalitative
metoda latex,cu posibilitatea investigarii
in varianta macro,in set sa fie inclus
control negativ si pozitiv*Certificat CE
sau declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

134 Troponin I



134.1 33000000-0 Troponin I (expres test). Sensibilitatea nu
mai mult de 0.5-ng/ml. Locuri pentru citirea
rezultatelor nu mai mic de 5mml

Bucată 12000.00 Troponin I (expres test). Sensibilitatea nu
mai mult de 0.5-ng/ml. Locuri pentru
citirea rezultatelor nu mai mic de
5mml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

135 BM-control
135.1 33000000-0 BM-control pentru costruirea graficului de

calibrare si controlul calitatii determinarea
proteinei in urina

Mililitru 70.00 Puritate: analitic pentru costruirea
graficului de calibrare si controlul calitatii
determinarea proteinei in urina*Certificat
CE sau declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

136 Hemoglobina cu ferocianid,
136.1 33000000-0 Hemoglobina cu ferocianid pentru

determinarea fotoclorimetrica a
hemoglobinei ,metoda manuala

Mililitru 6000.00 Pentru determinarea fotoclorimetrica a
hemoglobinei ,metoda manuala*Certificat
CE sau declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

137 Ulei de imersie



137.1 33000000-0 Ulei de imersie Mililitru 500.00 Specificatii standard p-u investigatii
clinice ambalaj 50-150 ml*Certificat CE
sau declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

138 Azur-Eozină Romanovschii soluţie
138.1 33000000-0 Azur-Eozină Romanovschii (fl din plastic)

soluţie pregatita pentru utilizarea.
Mililitru 10000.00 Soluţie pregatita pentru utilizarea, pentru

investigatii hematologice. Ambalaj 500-
1000ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

139 Colorant Main-Griunvald, soluţie
139.1 33000000-0 Colorant Main-Griunvald, soluţie p-u

investigatii clinice.
Mililitru 15000.00 Specificatii standard p-u investigatii

clinice ambalaj 500-1000ml*Certificat CE
sau declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

140 Ţoliclon Anti A



140.1 33000000-0 Ţoliclon Anti A Mililitru 100.00 Ambalaj 50-100 doze, 5-10ml pentru
determinarea grupei sanguine pe placa si
tub *Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

141 Ţoliclon Anti B
141.1 33000000-0 Ţoliclon Anti B Mililitru 100.00 Ambalaj 50-100 doze, 5-10ml pentru

determinarea grupei sanguine pe placa si
tub *Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

142 Ţoliclon Anti D super
142.1 33000000-0 Ţoliclon Anti D super Mililitru 200.00 Ambalaj 40-80 doze, 5-10 ml,din ele 75ml

din o serie si 75ml din alta serie. Sa
contina IgM si IgG*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

143 Acid acetic glacial



143.1 33000000-0 Acid acetic glacial Mililitru 1000.00 Reactive chimici p-u analiza de rutina
*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

144 Acid sulfasalicilic
144.1 33000000-0 Acid sulfasalicilic Gram 1500.00 Reactive chimici p-u analiza de rutina

*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

145 Citrat de natriu C6H5Na3O7x 5H2O
145.1 33000000-0 Citrat de natriu C6H5Na3O7x 5H2O Gram 1000.00 Reactive chimici p-u analiza de rutina

*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

146 Expres teste diagnostice p-u analizator
de urina "MISSION U120"



146.1 33000000-0 Expres teste diagnostice p-u analizator de
urina "MISSION U120"

Set 20.00 Expres teste diagnostice p-u analiza de
rutina a urinei (proteina,glucoza, acid
ascorbic,nitrite,singe, PH,bilirubina,
urobilinogen). Ambalaj set cite 100
teste*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

147 Catridj, test p/u determinarea singelui
ocult in masele fecale

147.1 33000000-0 Catridj, test p/u determinarea singelui ocult
in masele fecale

Bucată 25.00 Expres teste diagnostice p-u analiza de
rutina a urinei*Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

148 Eprubete din polipropilen V-10ml
148.1 33000000-0 Eprubete din polipropilen V-10ml fara

capac
Bucată 10000.00 Din polipropilen fara capac*Certificat CE

sau declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

149 Eprubete din polipropilen cu citrat de Na
3.8% pentru coagulograma cu v= 3ml



149.1 33000000-0 Eprubete din polipropilen cu citrat de Na
3.8% pentru coagulograma cu v= 3ml

Bucată 35000.00 Destinatie pentru recoltarea singelui
destinat examinarilor de
laborator.Proprietati :volum 2-3
ml*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

150 Eprubete din polipropilen cu citrat de Na
3.2% pentru coagulograma cu v= 3ml

150.1 33000000-0 Eprubete din polipropilen cu citrat de Na
3.2% pentru coagulograma cu v= 3ml

Bucată 10000.00 Destinatie pentru recoltarea singelui
destinat examinarilor de
laborator.Proprietati :volum 2-3
ml*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

151 Eprubete polipropilen conice Eppendorf
cu capac v= 0,5ml

151.1 33000000-0 Eprubete polipropilen conice Eppendorf cu
capac v= 0,5ml

Bucată 2000.00 Din polipropilen cu capac*Certificat CE
sau declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

152 Pipete automate 500mcl



152.1 33000000-0 Pipete automate 500mcl Bucată 2.00 Adaptate la virfurile "GILSON"*Certificat
CE sau declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

153 Pipete automate 200- 1000mcl
153.1 33000000-0 Pipete automate 200- 1000mc Bucată 3.00 Adaptate la virfurile "GILSON"*Certificat

CE sau declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

154 Pipete automate 5-50mcl
154.1 33000000-0 Pipete automate 5-50 mcl Bucată 2.00 Adaptate la virfurile "GILSON"*Certificat

CE sau declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

155 Vîrfuri albe p-u pipette automat tip
Eppendorf 1-10 mkl

155.1 33000000-0 Vîrfuri albe p-u pipette automat tip
Eppendorf 1-10 mkl

Bucată 15000.00 Modelul "GILSON"*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.



156 Cuve cu bile pentru coagulometru Behk
Electronic optic mecanic

156.1 33000000-0 Cuve cu bile pentru coagulometru Behk
Electronic optic mecanic

Bucată 5000.00 Adaptate pentru coagulometru Behk
Electronic optic mecanic*Certificat CE
sau declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

157 Cuve p-u aparatul „Junior”2,5ml*
157.1 33000000-0 Cuve p-u aparatul „Junior”2,5ml* Bucată 5000.00 Adaptate pentru aparatul

"Junior"*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

158 Container p-u urină nesteril (capac din
plastic) 200ml

158.1 33000000-0 Container p-u urină nesteril (capac din
plastic) 200ml

Bucată 15000.00 Nesterile cu capac 200ml*Certificat CE
sau declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

159 Consumabile, piese de schimb pentru
analizatorul biochimic Star-Dust 15MC



159.1 33000000-0 Lampa compatibile cu analizatorul
biochimic Star-Dust 15MC, galogene 20W
original de la producator

Bucată 6.00 Consumabile, piese de schimb si reagenti
compatibile cu STAR-DUST- 15 MC,
ambalaj si lampa original de la
producator,halogene 20w*Certificat CE
sau declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

160 Consumabile, piese de schimb pentru
analizatorul biochimic Star-Dust 15MC

160.1 33000000-0 Multicuvete rasc compatibile cu
analizatorul biochimic Star-Dust 15MC.

Bucată 400.00 Consumabile, piese de schimb si reagenti
compatibile cu STAR-DUST- 15 MC
*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

161 Consumabile, piese de schimb pentru
analizatorul biochimic Star-Dust 15MC

161.1 33000000-0 Hîrtie termica 110 mm latime lungime 25-
30m

Bucată 140.00 Consumabile, piese de schimb si reagenti
compatibile cu STAR-DUST- 15 MC
dimensiunea in lungime 25- 30
m,dimensiune in latime 110mm*Certificat
CE sau declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

162 Placa de unica folosinta pentru
determinarea grupei sanguine cu 50-60
locuri



162.1 33000000-0 Placa de unica folosinta pentru
determinarea grupei sanguine cu 50-60
locuri

Bucată 1000.00 Placa de unica folosinta pentru
determinarea grupei sanguine cu 50-60
locuri.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

163 ASAT (GOT)
163.1 33000000-0 ASAT (GOT) Mililitru 8000.00 (Flacoane cu volumul 40-200 ml.) Marcaj:

CE Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă. Determinare cinetică pentru
analizator semiautomat. Tipul reagenţilor:
Lichid Stabil gata pentru folosire.
Bireagent Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată Limita
minimă de detectie pentru set: < 2 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2,0
Coeficientul de variaţie extraserial: < 1,5
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7
mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă
la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj
original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. Ambalaj: flacoane 40-200
ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

164 ALAT (GPT)



164.1 33000000-0 ALAT (GPT) Mililitru 8000.00 Flacoane cu volumul 40-200 ml. Marcaj:
CE Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă. Determinare cinetică pentru
analizator semiautomat. Tipul reagenţilor:
Lichid Stabil gata pentru folosire.
Bireagent Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată Limita
minimă de detectie pentru set: < 4 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.5
Coeficientul de variaţie extraserial: < 1.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7
mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă
la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj
original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. Ambalaj: flacoane 40-200
ml.

165 Albumina (Albumin)



165.1 33000000-0 Albumina (Albumin) Mililitru 1000.00 Flacoane cu volumul 40-200 ml.Marcaj:
CE Metoda de determinare: Fotometrică
pentru analizator semiautomat. Tipul
reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru
folosire. Monoreagent. Cu calibrator
Material pentru investigatii: Ser, plasma
EDTA sau heparinizată Limita minimă de
detectie pentru set: < 2.0 g/l Coeficientul
de variaţie intraserial: < 0,15 Coeficientul
de variaţie extraserial: <0,15 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie
pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5
g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai mic de 12 luni; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. Ambalaj: flacoane 40-200
ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

166 Bilirubina totală (Total Bilirubin)



166.1 33000000-0 Bilirubina totală (Total Bilirubin) Mililitru 5000.00 Flacoane cu volumul 50-150 ml. Marcaj:
CE Metoda de determinare: Fotometrică
DCA pentru analizator semiautomat. Tipul
reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru
folosire. Bireagent. Material pentru
investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 1.3 mmol/l Coeficientul de
variaţie intraserial: < 5.0 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 5.0 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă
la 21 g/l, Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj
original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. Ambalaj:Flacoane cu
volumul 50-150 ml.

167 Bilirubina directă (Direct Bilirubin)



167.1 33000000-0 Bilirubina directă (Direct Bilirubin) Mililitru 2500.00 Flacoane cu volumul 50-150 ml. Marcaj:
CE Metoda de determinare: Fotometrică
DCA pentru analizator semiautomat. Tipul
reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru
folosire. Bireagent Material pentru
investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 1.8 mmol/l Coeficientul de
variaţie intraserial: < 0.03 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 0.01 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă
la 11 g/l, Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj
original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. Ambalaj: flacoane 50-150
ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

168 Fosfataza alcalină (Alkaline
Phosphatase)



168.1 33000000-0 Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) Mililitru 3000.00 Flacoane cu volumul 50-100 ml. Marcaj:
CE Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă Determinare Cinetică pentru
analizator semiautomat. Tipul reagenţilor:
Lichid Stabil gata pentru folosire.
Bireagent Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată Limita minimă de
detectie pentru set: < 3,0 U/L Coeficientul
de variaţie intraserial: < 3.0 Coeficientul
de variaţie extraserial: < 3.0 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie
pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 2 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic de 12
luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj
original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. Ambalaj: Flacoane cu
volumul 50-100 ml.

169 alfa-Amilaza (alfa-Amylase)



169.1 33000000-0 alfa-Amilaza (alfa-Amylase) Mililitru 3000.00 Flacoane cu volumul 50-100 ml. Marcaj:
CE Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă. Determinare Cinetică pentru
analizator semiautomat. Tipul reagenţilor:
Lichid Stabil gata pentru folosire.
Bireagent Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată Limita
minimă de detectie pentru set: < 33,0 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0
Coeficientul de variaţie extraserial: < 8.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7
mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Lipemie pînă la 11g/l, Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai mic de 12 luni; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. Ambalaj: Flacoane cu
volumul 50-100 ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

170 Creatinina (Creatinine)



170.1 33000000-0 Creatinina (Creatinine) Mililitru 7000.00 Flacoane cu volumul 100-200 ml. Marcaj:
CE Metoda de determinare: Fotometrică
Jaffe fără deproteinizare. Determinare
cinetică cu calibrator pentru analizator
semiautomat. Tipul reagenţilor: Lichid
Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată , urina Limita minimă
de detectie pentru set: < 15 mcmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.05
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.05
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7
mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă
la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj
original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. Ambalaj: Flacoane cu
volumul 100-200 ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

171 Calciu (Calcium)



171.1 33000000-0 Calciu (Calcium) Mililitru 300.00 Flacoane cu volumul 50-100 ml. Marcaj:
CE Metoda de determinare: Fotometrică
cu crezolftaleină pentru analizator
semiautomat. Tipul reagenţilor: Lichid
Stabil gata pentru folosire, cu calibrator
Material pentru investigatii: Ser, plasma
heparinizată , urina Limita minimă de
detectie pentru set: < 0.01m mol/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.3
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.3
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7
mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă
la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic de 12
luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj
original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. Ambalaj: Flacoane cu
volumul 50-100 ml.

172 Cholesterol total (Cholesterol)



172.1 33000000-0 Cholesterol total (Cholesterol) Mililitru 7000.00 Flacoane cu volumul 100-200 ml. Marcaj:
CE Metoda de determinare: Fotometrică
pentru analizator semiautomat. Tipul
reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru
folosire. Monoreagent. Cu calibrator
Material pentru investigatii: Ser, plasma
EDTA sau heparinizată Limita minimă de
detectie pentru set: < 0,08 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2.0
Coeficientul de variaţie extraserial: < 2.5
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3
mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă
la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj
original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. Ambalaj: Flacoane cu
volumul 100-200 ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

173 Gamma-GT (Gamma-GT)



173.1 33000000-0 Gamma-GT (Gamma-GT) Mililitru 3500.00 Flacoane cu volumul 40-100 ml.. Marcaj:
CE Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă. Determinare Cinetică pentru
analizator semiautomat. Tipul reagenţilor:
Lichid Stabil gata pentru folosire.
Bireagent Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată Limita minimă de
detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul
de variaţie intraserial: < 1,5 Coeficientul
de variaţie extraserial: < 1,0 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 4,5 g/l, Lipemie pînă
la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj
original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. Ambalaj: Flacoane cu
volumul 40-100 ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

174 Glucoza (Glucose)



174.1 33000000-0 Glucoza (Glucose) Mililitru 10000.00 Flacoane cu volumul 50-150 ml. Marcaj:
CE Metoda de determinare: Fotometrică
cu GOD-PAP pentru analizator
semiautomat. Tipul reagenţilor: Lichid
Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA , fluorinizată sau
heparinizată , urina Limita minimă de
detectie pentru set: < 0.1 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 7.0
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9
mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă
la 20 g/l. Termenul de valabilitate indicat
pe ambalaj de producător nu mai mic de
12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj
original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. Ambalaj: Flacoane cu
volumul 50-150 ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

175 Fier (Iron)



175.1 33000000-0 Fier (Iron) Mililitru 600.00 Flacoane cu volumul 40-100 ml. Marcaj:
CE Metoda de determinare: Fotometrică
cu feren pentru analizator semiautomat.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Material pentru
investigatii: Ser, plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru set: <
0.9 mcmol/ l Coeficientul de variaţie
intraserial: < 3.0 Coeficientul de variaţie
extraserial: < 4.0 Interferenţe: Bilirubina
pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la
1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă
la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic de 12
luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj
original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. Ambalaj: Flacoane cu
volumul 40-100 ml.

176 LDH (LDH)



176.1 33000000-0 LDH (LDH) Mililitru 300.00 Flacoane cu volumul 40-100 ml.Marcaj:
CE Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativa. Determinare cinetica pentru
analizator semiautomat. Tipul reagenţilor:
Lichid Stabil gata pentru folosire.
Bireagent. Cu calibrator Material pentru
investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 5,0 U/L Coeficientul de
variaţie intraserial: < 10,0 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 8,0 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie -
trigliceride pînă la 21g/l. Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai mic de 12 luni; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. Ambalaj: Flacoane cu
volumul 40-100 ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

177 Magneziu (Magnesium)



177.1 33000000-0 Magneziu (Magnesium) Mililitru 500.00 Flacoane cu volumul 40-100 ml. Marcaj:
CE Metoda de determinare: Fotometrica
pentru analizator semiautomat. Tipul
reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru
folosire. Monoreagent. Cu calibrator
Material pentru investigatii: Ser, plasma
heparinizată ,urina, LCR. Limita minimă
de detectie pentru set: < 0.02m mol/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.03
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.06
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7
mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic de 12
luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj
original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. Ambalaj: Flacoane cu
volumul 40-100 ml.

178 Proteina Totală (Total Protein)



178.1 33000000-0 Proteina Totală (Total Protein) Mililitru 800.00 (Flacoane cu volumul 50-100 ml. Marcaj:
CE Metoda de determinare: Fotometrică
cu biuret pentru analizator semiautomat.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator
Material pentru investigatii: Ser, plasma
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 5,0 g/l Coeficientul de
variaţie intraserial: < 0.1 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 0.15 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie -
trigliceride pînă la 11g/l. Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai mic de 12 luni; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. Ambalaj: Flacoane cu
volumul 50-100 ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

179 Trigliceride (Triglicerides)



179.1 33000000-0 Trigliceride (Triglicerides) Mililitru 6000.00 Flacoane cu volumul 100-200 ml. Marcaj:
CE Metoda de determinare: Fotometrică
pentru analizator semiautomat. Tipul
reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru
folosire. Monoreagent. Cu calibrator
Material pentru investigatii: Ser, plasma
EDTA sau heparinizată Limita minimă de
detectie pentru set: < 0,01 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.5
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35
mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 2,6 g/l. Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai mic de 12 luni; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. Ambalaj: Flacoane cu
volumul 100-200 ml

180 Uree (Urea)



180.1 33000000-0 Uree (Urea) Mililitru 7000.00 Flacoane cu volumul 40-200 ml. Marcaj:
CE Metoda de determinare: Cinetică
ureaze UV pentru analizator semiautomat.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator
Material pentru investigatii: Ser, plasma
fara hepariniat de amoniu, urina proaspata
Limita minimă de detectie pentru set: <
0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie
intraserial: < 2.0 Coeficientul de variaţie
extraserial: < 3.5 Interferenţe: Acid
Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina
pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la
5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic de 12
luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj
original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă.Ambalaj: Flacoane cu
volumul 40-200 ml*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

181 Acidul Uric (Uric Acid)



181.1 33000000-0 Acidul Uric (Uric Acid) Mililitru 4000.00 Flacoane cu volumul 40-100 ml. Marcaj:
CE Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă. Tipul reagenţilor: Lichid
Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată , urina
Limita minimă de detectie pentru set: <
4.2 mcmol/ l Coeficientul de variaţie
intraserial: < 0.1 Coeficientul de variaţie
extraserial: < 0.15 Interferenţe: Bilirubina
pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pînă la
1,1 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic de 12
luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj
original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. Ambalaj: Flacoane cu
volumul 40-100 ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

182 LDL Colesterol (LDL Cholesterol)



182.1 33000000-0 LDL Colesterol (LDL Cholesterol) Mililitru 500.00 Flacoane cu volumul 40-100 ml. Marcaj:
CE Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă cu protecţia selectivă a
colesterolului LDL. Fără sedimentare.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent Material pentru
investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 0.03 mmol/l Coeficientul de
variaţie intraserial: < 1.5 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 1.0 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 3,0 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie -
trigliceride pînă la 11 g/l Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai mic de 12 luni; Seturile
vor fi livrate în ambalaj original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. Ambalaj: Flacoane cu
volumul 40-100 ml.

183 HDL Colesterol (HDL Cholesterol)



183.1 33000000-0 HDL Colesterol (HDL Cholesterol) Mililitru 1000.00 Flacoane cu volumul 40-100 ml. Marcaj:
CE Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă cu imunoinhibiţia a
colesterolului LDL şi VLDL. Fara
sedimentare. Tipul reagenţilor: Lichid
Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator. Material pentru investigatii:
Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita
minimă de detectie pentru set: < 0.03
mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial:
< 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial:
< 2.0 Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic de 12
luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj
original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. Ambalaj: Flacoane cu
volumul 40-100 ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

184 Creatinchinaza totală (Creatinkinase
totale)



184.1 33000000-0 Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) Mililitru 2000.00 Flacoane cu volumul 20-50 ml. Marcaj:
CE Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul
reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru
folosire. Bireagent Material pentru
investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 2 U/L Coeficientul de
variaţie intraserial: < 2,0 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 2,5 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă
la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate
indicat pe ambalaj de producător nu mai
mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat şi
etichetat de producător, fără preambalare;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. Ambalaj: Flacoane cu
volumul 20-50 ml.

185 Creatinchinaza MB (Creatinkinase MB)
(Flacoane cu volumul 40-175 ml.)



185.1 33000000-0 Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) Mililitru 8000.00 Flacoane cu volumul 20-50 ml. Marcaj:
CE Metoda de determinare: Fotometrică
fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul
reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru
folosire. Bireagent Material pentru
investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată Limita minimă de detectie
pentru set: < 2 U/L Coeficientul de
variaţie intraserial: < 2,0 Coeficientul de
variaţie extraserial: < 2,5 Interferenţe:
Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă
la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate
indicat pe ambalaj de producător nu mai
mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat şi
etichetat de producător, fără preambalare;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. Ambalaj: Flacoane cu
volumul 20-50 ml.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

186 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Hematologic Mindray BC3600

186.1 33000000-0 Solutie de diluare p-u analizatorul
Hematologic Mindray BC3600

Litru 600.00 Fl-20 litri, Analizarea prin producator,
reactiv cu codul de bare imprimat
compatibil p-u analizatorul Hematologic
Mindray BC3600*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.



186.2 33000000-0 Solutie de spalare Rinse p-u analizatorul
Hematologic Mindray BC3600

Litru 200.00 Fl- 5,5 litri Analizarea prin producator
reactiv cu codul de bare imprimat
compatibil p-u analizatorul Hematologic
Mindray BC3600 *Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

186.3 33000000-0 Solutie de lizare p-u analizatorul
Hematologic Mindray BC3600

Litru 8.00 Fl- 0.5 litri Analizarea prin producator
reactiv cu codul de bare imprimat
compatibil p-u analizatorul Hematologic
Mindray BC3600*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

186.4 33000000-0 Material de control in 3 nivele p-u
analizatorul hematologic MindrayBC-3600
Normal.

Mililitru 12.00 Fl 2-2.5ml Analizarea prin producator
reactiv cu codul de bare imprimat
compatibil p-u analizatorul Hematologic
Mindray BC3600 cu 15 parametri inclus.
Normal.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.



186.5 33000000-0 Material de control in 3 nivele p-u
analizatorul hematologic MindrayBC-3600
Low.

Mililitru 12.00 Fl 2-2.5ml Analizarea prin producator
reactiv cu codul de bare imprimat
compatibil p-u analizatorul Hematologic
Mindray BC3600 cu 15 parametri inclus.
Low.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

186.6 33000000-0 Material de control in 3 nivele p-u
analizatorul hematologic MindrayBC-3600
High.

Mililitru 12.00 Fl 2-2.5ml p-u analizatorul Hematologic
Mindray BC3600Analizarea prin
producator cu 15 parametri inclus
High.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

186.7 33000000-0 Calibrator pentru analizartorul
MindrayBC3600

Mililitru 3.00 Fl 1-2ml p-u analizatorul Hematologic
Mindray BC3600Analizarea prin
producator*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.



186.8 33000000-0 Solutie de spalare p-u fiecare zi (probe
cleanter) p-u analizatorul Hematologic
Mindray BC3600

Mililitru 500.00 Fl 50ml p-u analizatorul Hematologic
Mindray BC3600Analizarea prin
producator*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

186.9 33000000-0 garnitura p-u ac, p-u analizatorul
hematologic MindrayBC-3600

Bucată 1.00 Original de la producator p-u analizatorul
Hematologic Mindray BC3600(operatorul
cistigator cu instalare si
mentinanta*Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

186.10 33000000-0 Filtru p-u analizatorul Hematologic
Mindray BC3600

Bucată 6.00 Original de la producator p-u analizatorul
Hematologic Mindray BC3600(operatorul
cistigator cu instalare si
mentinanta*Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.



186.11 33000000-0 Hirtie termica dimensiune 50mm Bucată 10.00 Dimensiune 50mm p-u analizatorul
Hematologic Mindray BC3600*Certificat
CE sau declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

197 Consumabile, reagenti p-u analizatorul
Hematologic Urit.

197.1 33000000-0 Solutie de diluare p-u analizatorul
Hematologic Urit

Litru 400.00 Diluent pentru analizator hematologic
Urit. Solutie de diluare pentru Analizator
hematologic Urit.Ambalaj 20
litre.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

197.2 33000000-0 Solutie de lizare p-u analizatorul
hematologic Urit.

Litru 10.00 Dialyse pentru analizator hematologic
Urit.Solutie de lizare pentru Analizator
hematologic Urit. Ambalaj 0,5
litru*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.



197.3 33000000-0 Solutie de curatare p-u analizatorul
hematologic Urit.

Litru 100.00 Detergent pentru analizatorul hematologic
Urit.Solutie de curatare pentru Analizator
hematologic Urit . Ambalaj 5
litri*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

197.4 33000000-0 Material de control hematologic cu 3
nivele: Low,Normal, Hight.

Mililitru 30.00 Material de control hematologic pentru
analizator hematologic Urit, 3 nivele
Low,Normal, Higth.Set 3 fl * 2
ml*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

197.5 33000000-0 Diaclean Cell (solutie de spalare fiecare zi) Mililitru 600.00 Diaclean Cell pentru Analizator
hematologic Urit. Ambalaj 100
ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

198 Solutie cu putere ionica scazuta (LISS)
tip II



198.1 33000000-0 Solutie cu putere ionica scazuta (LISS) tip
II

Mililitru 1000.00 Solutie cu putere ionica scazuta (LISS) tip
II,pentry tehnica de aglutinare in tub ph
6,5-7,0. Asigurarea cresterii ratei de
asociere a anticorpilor si a imbunatatirii
reactiei antigen/anticorp,fl 100-200
ml.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

199 Pipete automate 50-200 mcl
199.1 33000000-0 Pipete automate 50-200 mcl Bucată 2.00 Adaptate la virfurile "GILSON"*Certificat

CE sau declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

200 Pipete automate 2-20 mcl
200.1 33000000-0 Pipete automate 2-20 mcl Bucată 2.00 Adaptate la virfurile "GILSON"*Certificat

CE sau declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil la data deschiderii
ofertelor- copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

201 Pipete Pancenco cu gradare pronuntata



201.1 33000000-0 Pipete Pancenco cu gradare pronuntata . Bucată 600.00 Pipete Pancenco cu gradare pronuntata
*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

202 Lame sticla ,lungimea -7,5cm,grosimea-
2mm,latimea-2,5 cm.

202.1 33000000-0 Lame sticla ,lungimea-7,5cm,grosimea-
2mm,latimea-2,5cm.

Bucată 5000.00 Lame sticla,lungimea-7,5cm,grosimea-
2mm,latimea-2,5cm.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

203 Virfuri plastic 0-200 mkl (galbene) gilson
203.1 33000000-0 Virfuri plastic 0-200mkl (galbene)gilson Bucată 50000.00 Virfuri plastic 0-200mkl

(galbene)*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

204 Virfuri plastic 100-1000mkl (albastre)
gilson



204.1 33000000-0 Virfuri plastic 100-1000mkl (albastre) Bucată 30000.00 Virfuri plastic 100-1000mkl
(albastre)*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

205 Eprubete Eppendorf 1,5ml
205.1 33000000-0 Eprubete Eppendorf 1,5ml Bucată 10000.00 Eprubete Eppendorf 1,5ml*Certificat CE

sau declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

206 Container plastic cu capac pentru fecale
nesterile.

206.1 33000000-0 Container plastic cu capac pentru fecale
nesterile.

Bucată 1000.00 Container plastic cu capac pentru fecale
nesterile.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

207 Pipete Paster de plastic



207.1 33000000-0 Pipete pPaster de plastic Bucată 400.00 Pipete pPaster de plastic*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

208 Eprubete cu granule ,volum 4-5ml, cu
capac de cauciuc cu valva,cu eticheta.

208.1 33000000-0 Eprubete cu granule ,volum 4-5ml, cu capac
de cauciuc cu valva,cu eticheta.

Bucată 25000.00 Eprubete cu granule ,volum 4-5ml, cu
capac de cauciuc cu valva,cu
eticheta.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

209 Eprubete K3 EDTA,volum de singe 2-3
ml,capac de cauciuc cu valva,cu
eticheta,12-56 mm.

209.1 33000000-0 Eprubete K3 EDTA,volum de singe 2-3
ml,capac de cauciuc cu valva,cu
eticheta,12-56 mm.

Bucată 35000.00 Eprubete K3 EDTA,volum de singe 2-3
ml,capac de cauciuc cu valva,cu
eticheta,12-56 mm.*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

210 Eprubete sticla pentru centrifugare
negradate.



210.1 33000000-0 Eprubete sticla pentru centrifugare
negradate.

Bucată 1000.00 Eprubete sticla pentru centrifugare
negradate.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

211 Cartuș de măsurare pentru 750 de teste
211.1 33000000-0 Cartuș de măsurare pentru 750 de teste Set 14.00 Teste de masurare,compatibile cu aparatul

Rapid Point 501*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

212 Teste de spalare
212.1 33000000-0 Teste de spalare Set 12.00 Teste de spalare ,compatibile cu aparatul

Rapid Point 501*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

213 Rola hirtie termosensibila



213.1 33000000-0 Rola hirtie termosensibila Bucată 30.00 Rola hirtie termosensibila ,compatibile cu
aparatul Rapid Point501*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

214 Capilare de 175mkl, heparinate cu
Litiu(2,30x100mm~80U.I Ambalaj:250
buc.

214.1 33000000-0 Capilare de 175mkl, heparinate cu
Litiu(2,30x100mm~80U.I Ambalaj:250
buc.

Set 10.00 Capilare heparinate cu Litiu compatibile
cu Rapid Point 501*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

215 Seringi de heparina cu Litiu
215.1 33000000-0 Seringi de heparina cu Litiu Bucată 8000.00 Seringi de heparina cu Litiu compatibile

cu Rapid Point 501*Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

216 Capete pentru tuburile de capilare
heparinate.Ambalaj:(500 capete/set)



216.1 33000000-0 Capete pentru tuburile de capilare
heparinate.Ambalaj:(500 capete/set)

Set 10.00 Capete pentru tuburile de capilare
heparinate.Ambalaj:(500
capete/set)*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

217 Eprubete cu granule ,volum 8-10ml, cu
capac de cauciuc cu valva,cu eticheta.

217.1 33000000-0 Eprubete cu granule ,volum 8-10ml, cu
capac de cauciuc cu valva,cu eticheta.

Bucată 35000.00 Eprubete cu granule ,volum 8-10ml, cu
capac de cauciuc cu valva,cu eticheta.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

218 Consumabile , reagenti p-u analizatorul
imunologic FIA 8000

218.1 33000000-0 PCR high sensitivity pentru analizatorul
imunologic FIA 8000

Bucată 200.00 Pentru analizatorul imunologic FIA 8000
teste pentru determinarea cantitativa PCR
high sensitivity in amalalaj original de la
producator.*Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

219 Human Cystatin C



219.1 33000000-0 Human Cystatin C, kit ELISA,
manufactured de BioVendor sau analog,
pentru cel putin de 96 teste

Set 2.00 Format: kit pentru cel puțin 96
determinări. Aplicație: Kit ELISA
sandwich pentru determinarea Cystatinei
C în ser uman, plasmă. Sistemul de
vizualizare: recomandat de producător. Nr
teste: suficient pentru realizarea a 96 teste
Protocol: prezența protocolului
standardizat de la producător. Utilizare:
For research use only. Not for use in
diagnostic procedures- Numai pentru
cercetare, nu pentru utilizare în
procedurile de diagnosticare
medicală.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

220 Human Copeptin
220.1 33000000-0 Human Copeptin ELISA Kit pentru cel

putin de 96 teste
Set 2.00 Format: kit pentru cel puțin 96

determinări. Aplicație: Kit ELISA
sandwich pentru determinarea Copeptinei
în ser uman, plasmă. Sistemul de
vizualizare: recomandat de producător. Nr
teste: suficient pentru realizarea a 96 teste
Protocol: prezența protocolului
standardizat de la producător. Utilizare:
Numai pentru cercetare, nu pentru
utilizare în procedurile de diagnosticare
medicală.*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

221 h-FABP (Heart Fatty Acid Binding
Protein- proteina de legare a acizilor
grași a inimii)



221.1 33000000-0 h-FABP (Heart Fatty Acid Binding Protein-
proteina de legare a acizilor grași a inimii),
metoda imunoturbidimetrica, reactivi lichizi
gata de utilizare, nu mai puțin de 19 ml

Mililitru 19.00 Aplicație: pentru determinarea h-FABP în
ser uman, plasmă prin metoda
imunoturbidimetrică Cerințe: Reactivi
lichizi gata de utilizare, nu mai puțin de 19
ml. Stabili până la expirare atunci când
este păstrat la 2-8 ° C. Intervalul de
măsurare 0,746 - 120 ng / ml. Sistemul de
vizualizare: recomandat de producător.
Protocol: prezența protocolului
standardizat de la producător. Utilizare:
Numai pentru cercetare, nu pentru
utilizare în procedurile de diagnosticare
medicală. *Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

222 h-FABP (Heart Fatty Acid Binding
Protein)

222.1 33000000-0 h-FABP (Heart Fatty Acid Binding
Protein), ELISA kit, pentru cel putin de 96
teste

Set 2.00 Certificare: CE Format: kit pentru cel
puțin 96 determinări. Aplicație: Kit
ELISA sandwich pentru determinarea h-
FABP în ser uman, plasmă. Sistemul de
vizualizare: recomandat de producător. Nr
teste: suficient pentru realizarea a 96 teste
Protocol: prezența protocolului
standardizat de la producător. Utilizare:
Numai pentru cercetare, nu pentru
utilizare în procedurile de diagnosticare
medicală. *Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

223 Human Fetuin A



223.1 33000000-0 Human Fetuin A ELISA Kit, manufactured
by BioSource sau analog, pentru cel putin
de 96 teste

Set 2.00 Format: kit pentru cel puțin 96
determinări. Aplicație: Kit ELISA
sandwich pentru determinarea Fetuinei A
în ser uman, plasmă. Sistemul de
vizualizare: recomandat de producător. Nr
teste: suficient pentru realizarea a 96 teste
Protocol: prezența protocolului
standardizat de la producător. Utilizare:
Numai pentru cercetare, nu pentru
utilizare în procedurile de diagnosticare
medicală *Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

224 Human Heregulin β-1 PeproTeh
224.1 33000000-0 Human Heregulin β-1 PeproTeh ELISA

Development Kit, pentru cel putin de 96
teste

Set 2.00 Format: kit pentru cel puțin 96
determinări. Aplicație: Kit ELISA
sandwich pentru determinarea
Heregulinei-1 beta în ser uman, plasmă.
Sistemul de vizualizare: recomandat de
producător. Nr teste: suficient pentru
realizarea a 96 teste Protocol: prezența
protocolului standardizat de la producător.
Utilizare: Numai pentru cercetare, nu
pentru utilizare în procedurile de
diagnosticare medicală. *Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil la data deschiderii ofertelor- copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

225 Human Rezistin, PeproTeh



225.1 33000000-0 Human Rezistin, PeproTeh,ELISA
Development Kit, pentru cel putin de 96
teste

Set 2.00 Format: kit pentru cel puțin 96
determinări. Aplicație: Kit ELISA
sandwich pentru determinarea Rezistinei
umane în ser uman, plasmă. Sistemul de
vizualizare: recomandat de producător. Nr
teste: suficient pentru realizarea a 96 teste
Protocol: prezența protocolului
standardizat de la producător. Utilizare:
Numai pentru cercetare, nu pentru
utilizare în procedurile de diagnosticare
medicală. *Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

226 Albumină serică bovină (Bovine Serum
Albumin)

226.1 33000000-0 Albumină serică bovină (Bovine Serum
Albumin) de tip A2153 Sigma-Aldrich sau
analog, 10 g

Gram 10.00 Format: pulbere liofilizată, ≥96% (pentru
electroforeză în gel de agaroză), masa
moleculară aproximativ 66 kDa, cantitatea
nu mai puțin de 10 g. Utilizare: Numai
pentru cercetare, nu pentru utilizare în
procedurile de diagnosticare medicală
*Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil la data
deschiderii ofertelor- copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

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 Formularul ofertei F 3.1, original - semnat și ștampilat de
către operatorul economic participant.

DA

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

NU

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

DA

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

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

NU

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

Nu se cere NU

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

Nu se cere NU

3.15 Garanția pentru ofertă - original - prevăzut în punctul IPO 21; conform
formularului F 3.2 din documentația de standard

DA

3.16 Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de
bugetul public național

-copie- eliberată de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea
certificatului -confrm cerințelor Inspectoratului Fiscal al
RM) confirmată prin aplicarea semnăturii și a ștampilei
ofertantului.

DA

3.17 Lista fondatorilor operatorilor economice (nume, prenume,
cod personal

- confirmată prin aplicarea semnăturii și a ștampilei
ofertantului.

DA

3.18 Document Unic de Achiziții European (DUAE) - original (completat conform modelului atașat) - confirmat
prin aplicarea semnăturii și a ștampilei ofertantului.

DA

3.19 Declarație ofertantului cu privire la prezentarea monstrelor pentru produsele noi sau
necunoscute de specialiștii din cadrul IMSP Institutul de
Cardiologie, în termen de 5 zile de la solicitarea autorității
contractante- original semnat și ștampilat de către operatorul
economic.

DA

3.20 Certificat de atribuire a contului bancar - copie- confirmată prin semnătură și ștampila operatorului. DA
3.21 Formularul specificațiilor tehnice F 4.1 - original - conform Formularului electronic plasat pe site

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

DA

3.22 Formularul specificațiilor de preț F 4.2 - original - conform Formularului electronic plasat pe site
(www.capcs/dispozitive medicale/anunturi licitatii)
confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului. Participantul va prezenta formularul ofertei
F 4.2 în format electronic pe suport CD împreună cu oferta.
Informația din formularul ofertei F 4.2 pe suport hîrtie
obligatoriu va fi identică cu informația prezentată în format
electronic.

DA

3.23 Declarație privind respectarea termenului de valabilitate Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va
constitui nu mai puțin de 80% din termenul total de
valabilitate al produsului, originală confirmată prin aplicarea
semnăturii și a ștampilei 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. 20/00137 din 21.09.2020"

4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare
de:

2.00% 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:

În termen de pînă la 30 zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului- IMSP Institutul de
Cardiologie

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

4.8 Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 120 zile
4.9 Ofertele în valută străină: Nu se acceptă

5. Depunerea şi deschiderea ofertelor
5.1 Plicurile vor conţine următoarea

informaţie suplimentară:
Licitaţie publică nr. 20/00137 
Pentru achiziţionarea de: Achiziția reagenți pentru investigații biochimice și
consumabile de laborator conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru
anul 2021 
Autoritatea contractantă: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE 
Adresa autorităţii contractante: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun.
Chişinău, str. Korolenko 2/1 
A nu se deschide înainte de: 21.09.2020 11:00

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

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Tel: 022-88-43-25 (48) 
Fax: 022884245 
E-mail: office@capcs.md 
Data-limită pentru depunerea ofertelor este: 
Data, Ora: 21.09.2020 11:00

5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la
următoare adresă:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Tel: 022-88-43-25 (48) 
Data, Ora: 21.09.2020 11:00

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

valute vor fi convertite în:
Leu MD

Sursa ratei de schimb în scopul
convertirii:

BNM

Data pentru rata de schimb aplicabilă
va fi:

21.09.2020

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. 20/00137 din 21.09.2020"

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

10 zile

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

Conducătorul grupului de lucru: 

ANTOCI IVAN ________________________________


