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Buletin Nr 12 din 09.04.2019

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

 
Licitaţie publică Nr. 19/00009

Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

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

Telefon/fax 022884348
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de
achiziţie

ŢERNA EDUARD

Obiectul achiziţiei
Achiziționarea centralizată a dispozitivelor medicale
pentru laborator conform necesităților IMSP, pentru
anul 2019

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

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

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

De stat

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

0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 15.05.2019 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.05.2019 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=31547294 

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

 
În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 19/00009 din 15.05.2019 cu privire la achiziţia de Achiziționarea centralizată a dispozitivelor
medicale pentru laborator conform necesităților IMSP, pentru anul 2019, cod CPV - 33100000-1, conform
necesităţilor autorităţii contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE, sunt operate următoarele modificări:

 
Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista documentelor şi cerinţelor de calificare
 

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=31547294 

Buletin Nr 13 din 16.04.2019

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=31547294
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=31547294


 
În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 19/00009 din 15.05.2019 cu privire la achiziţia de Achiziționarea centralizată a dispozitivelor
medicale pentru laborator conform necesităților IMSP, pentru anul 2019, cod CPV - 33100000-1, conform
necesităţilor autorităţii contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE, sunt operate următoarele modificări:

 
Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista documentelor şi cerinţelor de calificare
 

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=31547294 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=31547294


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

nr. 19/00009 09.04.2019din

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

Achiziționarea centralizată a dispozitivelor medicale pentru laborator conform necesităților
IMSP, pentru anul 2019Obiectul achiziției:
33100000-1Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  12  din  09.04.2019.

În scopul achiziţionării "Achiziționarea centralizată a dispozitivelor medicale pentru laborator conform necesităților IMSP,
pentru anul 2019"

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

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

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta
100-200L Cod generic- 140730

9.00Bucată1.1 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta
100-200L Cod generic- 140730

Frigider pentru reactivi cu usa
transparenta 100-200L
Cod 140730
Descriere Frigidere proiectate
pentru a stoca produse de laborator,
culturi și probe la temperaturi de
obicei între 2 și 8 grade Celsius.
Aceste frigidere constau în mod
obișnuit dintr-o cameră cu un
interior rezistent la coroziune (oțel
inoxidabil de obicei), minimizarea
riscului de alterare, contaminare și /
sau coroziune a conținutului.
Parametrul  Specificația
Configuraţie  mobil
Capacitatea 100 - 200 l da
Număr de rafturi  ≥ 3
Uşa Număr  1
 Transparentă da
 Mecanism blocare cu cheie
Lumină interior  da
Construcţie interioară  rezistent la
soluții de curățare / prelucrare
Construcţie exterioară  cu acoperire
anticorozivă
Afisaj temperatură  digital
Alarme  acustică
  vizuală
Răcire  ventilată
Temperatura reglabilă  2 ... +8 °C
Alimentare  220 V, 50 Hz
Refrigerent  R 134a
Zgomot  < 48 dB
Accesorii  coşuri tip sertar, da
  divizoare pentru sertar, da
  *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

9.00Bucată1.1 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta
100-200L Cod generic- 140730

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

33100000-1

2 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta
240-300L Cod generic- 140740

8.00Bucată2.1 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta
240-300L Cod generic- 140740

Frigider pentru reactivi cu usa
transparenta 240-300L
Cod 140740
Descriere Frigidere proiectate
pentru a stoca produse de laborator,
culturi și probe la temperaturi de
obicei între 2 și 8 grade Celsius.
Aceste frigidere constau în mod
obișnuit dintr-o cameră cu un
interior rezistent la coroziune (oțel
inoxidabil de obicei), minimizarea
riscului de alterare, contaminare și /
sau coroziune a conținutului.
Parametrul  Specificația
Configuraţie  mobil
Capacitatea 240 - 300 l da
Număr de rafturi  ≥ 4
Uşa Număr  1
 Transparentă da
 Mecanism blocare cu cheie
Roţi  da
Frîne  da
Lumină interior  da
Construcţie interioară  rezistent la
soluții de curățare / prelucrare
Construcţie exterioară  cu acoperire
anticorozivă
Afisaj temperatură  digital
Alarme  acustică

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

8.00Bucată2.1 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta
240-300L Cod generic- 140740

  vizuală
Răcire  ventilată
Temperatura reglabilă  2 ... +8 °C
Alimentare  220 V, 50 Hz
Refrigerent  R 600a
Zgomot  < 48 dB
Accesorii  coşuri tip sertar, da
  divizoare pentru sertar, da
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

3 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta
volum mare 500-700L Cod generic- 140750

2.00Bucată3.1 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta
volum mare 500-700L Cod generic- 140750

Frigider pentru reactivi cu usa
transparenta volum mare 500-700L
Cod 140750
Descriere Frigidere proiectate
pentru a stoca produse de laborator,
culturi și probe la temperaturi de
obicei între 2 și 8 grade Celsius.
Aceste frigidere constau în mod
obișnuit dintr-o cameră cu un
interior rezistent la coroziune (oțel
inoxidabil de obicei), minimizarea
riscului de alterare, contaminare și /
sau coroziune a conținutului.
Parametrul  Specificația
Configuraţie  mobil

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată3.1 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta
volum mare 500-700L Cod generic- 140750

Capacitatea  500-700 l
Număr de rafturi  ≥ 10
Uşa Număr  ≥ 1
 Descriere transparenta
 Mecanism blocare cu cheie
Roţi  da
Frîne  da
Lumină interior  da
Construcţie interioară  oţel
inoxidabil
Construcţie exterioară  cu acoperire
anticorozivă
Afisaj temperatură  digital
Alarme  acustică
  vizuală
Răcire  ventilată
Temperatura reglabilă  2 ... +8 °C
Alimentare  220 V, 50 Hz
Refrigerent  R 404a
Zgomot  < 50 dB
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

4 Frigider pentru vaccini 40-50L Cod generic-
140860

6.00Bucată4.1 Frigider pentru vaccini 40-50L Cod generic-
140860

Frigider pentru vaccini 40-50L
Cod 140860
Descriere Frigider proiectat pentru
a stoca vaccini, cu diapazonul de

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

6.00Bucată4.1 Frigider pentru vaccini 40-50L Cod generic-
140860

temperaturi +2-+8. Temperatura
poate fi monitorizată pe afișaj
extern, în timpl întreruperii
alimentării cu energie, performanța
este îmbunătățită datorită pereților
izolați ai unității.
Parametrul  Specificația
Configuraţie  staționar, orizontal
Capacitatea 40-50 L da
Uşa Număr  ≥ 1
 Deschidere orizontală
 Mecanism solid cu mîner și blocare
cu cheie
Lumină interior  nu
Construcţie interioară  cu acoperire
anticorozivă
Construcţie exterioară  cu acoperire
anticorozivă
Afisaj temperatură  digital
Alarme  acustică
  vizuală
Răcire Compresor da
Temperatura reglabilă  +2 …+8
Timp de lucru fără alimentare  ≥
23h
Alimentare  220 V, 50 Hz
Refrigerent  R 134a
Zgomot  < 48 dB
Accesorii Coș ≥ 2
 Divizoare pentru sertar da
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/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

6.00Bucată4.1 Frigider pentru vaccini 40-50L Cod generic-
140860

format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

5 Frigider pentru vaccini 60-70L Cod generic-
140870

1.00Bucată5.1 Frigider pentru vaccini 60-70L Cod generic-
140870

Frigider pentru vaccini 60-70L
Cod 140870
Descriere Frigider proiectat pentru
a stoca vaccini, cu diapazonul de
temperaturi +2-+8. Temperatura
poate fi monitorizată pe afișaj
extern, în timpl întreruperii
alimentării cu energie, performanța
este îmbunătățită datorită pereților
izolați ai unității.
Parametrul  Specificația
Configuraţie  staționar, orizontal
Capacitatea 60-70 L da
Uşa Număr  ≥ 1
 Deschidere orizontală
 Mecanism solid cu mîner și blocare
cu cheie
Lumină interior  nu
Construcţie interioară  cu acoperire
anticorozivă
Construcţie exterioară  cu acoperire
anticorozivă
Afisaj temperatură  digital
Alarme  acustică
  vizuală
Răcire Compresor da
Temperatura reglabilă  +2 ...+8
Timp de lucru fără alimentare  ≥
23h
Alimentare  220 V, 50 Hz
Refrigerent  R 134a
Zgomot  < 48 dB
Accesorii Coș ≥ 2
 Divizoare pentru sertar da
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată5.1 Frigider pentru vaccini 60-70L Cod generic-
140870

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

33100000-1

6 Frigider pentru vaccini 95-105L Cod
generic- 140880

8.00Bucată6.1 Frigider pentru vaccini 95-105L Cod generic-
140880

Frigider pentru vaccini 95-105L
Cod 140880
Descriere Frigider proiectat pentru
a stoca vaccini, cu diapazonul de
temperaturi +2-+8. Temperatura
poate fi monitorizată pe afișaj
extern, în timpl întreruperii
alimentării cu energie, performanța
este îmbunătățită datorită pereților
izolați ai unității.
Parametrul  Specificația
Configuraţie  staționar, orizontal
Capacitatea 95-105 L da
Uşa Număr  ≥ 1
 Deschidere orizontală
 Mecanism solid cu mîner și blocare
cu cheie
Lumină interior  nu
Construcţie interioară  cu acoperire
anticorozivă
Construcţie exterioară  cu acoperire
anticorozivă
Afisaj temperatură  digital
Alarme  acustică
  vizuală
Răcire Compresor da
Temperatura reglabilă  +2 ...+8
Timp de lucru fără alimentare  ≥
23h
Alimentare  220 V, 50 Hz
Refrigerent  R 134a
Zgomot  < 48 dB
Accesorii Coș ≥ 2
 Divizoare pentru sertar da
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

8.00Bucată6.1 Frigider pentru vaccini 95-105L Cod generic-
140880

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

33100000-1

7 Analizator automat, de urina Cod generic-
150100

1.00Bucată7.1 Analizator automat, de urina Cod generic-
150100

Analizator automat, de urină
Cod 150100
Descriere Analizator automat de
urină pentru efectuarea analizelor
chimice ale  urinei, care determină
prezenţa anumitor substanţe şi
estimează concentraţiile lor într-o
probă de urină.
Parametrul   Specificația
 Productivitate ≥ 60 teste/ora
 Bilirubin da
 Sînge da
 Glucoză da
 Corpi cetonici da
 Esterază leucocitară da
 Nitrați da
 pH da
 Proteine da
 Greutatea specifică da
 Urobilinogen da
Data management Interfață LIS
bidirecțională
 Memorie internă da
Monitor  LCD sau LED da
Imprimantă  da
Alimentarea  220 V, 50 Hz
Consumabile
Consumabile Să fie inclus toate
consumabilele necesare cît și alte
acesorii, piese necesare pentru
efectuarea analizelor și buna
funcționare a dispozitivului ≥ 1000
analize
Termenul de valabilitate din ziua
livrării  ≥ 6 luni
  *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată7.1 Analizator automat, de urina Cod generic-
150100

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

33100000-1

8 Analizator automat, de urina cu calculator
Cod generic- 150110

4.00Bucată8.1 Analizator automat, de urina cu calculator Cod
generic- 150110

Analizator automat, de urină cu
calculator
Cod 150110
Descriere Analizator automat de
urină pentru efectuarea analizelor
chimice ale  urinei, care determină
prezenţa anumitor substanţe şi
estimează concentraţiile lor într-o
probă de urină.
Parametrul   Specificația
 Productivitate ≥ 60 teste/ora
Analize microscopice  da
Metoda masurarii   floucitometrie
 Bilirubin da
 Sînge da
 Glucoză da
 Corpi cetonici da
 Esterază leucocitară da
 Nitrați da
 pH da
 Proteine da
 Greutatea specifică da
 Urobilinogen da
Data management Calculator
integrat sau exterior da
 Interfață LIS bidirecțională
Imprimantă  da
Alimentarea  220 V, 50 Hz
Consumabile

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

4.00Bucată8.1 Analizator automat, de urina cu calculator Cod
generic- 150110

Consumabile Să fie inclus toate
consumabilele necesare cît și alte
acesorii, piese necesare pentru
efectuarea analizelor și buna
funcționare a dispozitivului ≥ 1000
analize
Termenul de valabilitate din ziua
livrării  ≥ 6 luni
  *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

9 Analizator biochimic, automat 100 teste, cu
sistem de tip deschis Cod generic- 150200

5.00Bucată9.1 Analizator biochimic, automat 100 teste, cu
sistem de tip deschis Cod generic- 150200

Analizator biochimic, automat 100
teste, cu sistem de tip deschis
Cod 150200
Descriere Analizator automat
destinat analizelor biochimice cu
sistem deschis de reactivi.
Sistem analitic automat cu
calculator integrat sau exterior
(procesor, monitor,
tastatura+mouse)
Tip de lucru  continuu
Tip sistem   deschis
  randoom acces
Capacitatea (teste/oră)  ≥ 100 (teste
fotometrice, fără modulul ISE)
Posibilitatea efectuării analizelor

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată9.1 Analizator biochimic, automat 100 teste, cu
sistem de tip deschis Cod generic- 150200

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

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată9.1 Analizator biochimic, automat 100 teste, cu
sistem de tip deschis Cod generic- 150200

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

33100000-1

10 Analizator biochimic, automat 400 teste, cu
sistem de tip deschis Cod generic- 150230

2.00Bucată10.1 Analizator biochimic, automat 400 teste, cu
sistem de tip deschis Cod generic- 150230

Analizator biochimic, automat 400
teste, cu sistem de tip deschis
Cod 150230
Descriere Analizator automat
destinat analizelor biochimice cu
sistem deschis de reactivi.
Sistem analitic automat cu
calculator integrat sau exterior
(procesor, monitor,
tastatura+mouse)
Tip de lucru  continuu
Tip sistem   deschis
  randoom acces
Capacitatea (teste/oră)  ≥ 400 (teste
fotometrice, fără modulul ISE)
Posibilitatea efectuării analizelor
urgente  da
Tipul dispozitivului   staţionar
Tip probă  Ser şi plasmă
  urină
  sînge integru / hemolizat
  CSF (lichid cefalo-rahidian)
Tip diluare  automat
Sistem de spălare total automat
(cuvă, ac, sistem de dozare)  da
Program control al calității  da
Compartiment reactivi  cu răcire
Rotor cu încălzire pentru probe  cu
termostat la 37 grade C
Cuvă pentru probe reutilizabil da,
(indicați ciclurile posibile de
reutilizare)
Regimuri de măsurare Cinetic da
 Mono și bi-cromatic da
 Imunoturbidimetrc da
 Controlul cantității de reagent
rămas da
  Semnalizare lipsă reagent și probă
da
Sistemul de dozare Reagenții
Utilizarea a minim 2 metodici:
mono și bireagent
  Volumul reagentului programabil
cu pasul 1 µl
 Sistemul de dozare Cu sensor de
obstacol
Alimentarea  220 V, 50 Hz
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată10.1 Analizator biochimic, automat 400 teste, cu
sistem de tip deschis Cod generic- 150230

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

33100000-1

11 Analizator biochimic cu cuva, semiautomat,
cu sistem de tip deschis Cod generic- 150240

2.00Bucată11.1 Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu
sistem de tip deschis Cod generic- 150240

Analizator biochimic cu cuva,
semiautomat, cu sistem de tip
deschis
Cod 150240
Descriere Analizator semiautomat
destinat analizelor biochimice cu
sistem de tip deschis de reactivi
Parametrul  Specificația
Tip sistem  Sistem deschis de
reactivi
Tip probă Ser da
 Plasmă da
 Sînge intergu da
 Urina da
Reagenți Lichid da
 Cu posibilitatea de a fi substituiți
da
Incubator Temperatura termostatare
37°C
 Capacitatea minim 8 tuburi
Cuva absorbanta Cuvă da
 Tip reutilizabilă da
 Volum reactiv/investigatie ≤ 500
mcl
 Temperatura termostatare 37°C
Regimuri de măsurare: Punct final
da
 Cinetic da
 Mono și bi-cromatic da
 Multipoint cinetic da
Sursa de lumină  Minim 6 lungimi
de undă
Data management Display da
 Memorie internă da
 Imprimantă integrata da
Calibrarea automată da

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată11.1 Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu
sistem de tip deschis Cod generic- 150240

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

33100000-1

12 Analizator biochimic, semiautomat, cu
sistem de tip deschis Cod generic- 150250

1.00Bucată12.1 Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem
de tip deschis Cod generic- 150250

Analizator biochimic, semiautomat,
cu sistem de tip deschis
Cod 150250
Descriere Analizator semiautomat
destinat analizelor biochimice cu
sistem de tip deschis de reactivi
Parametrul  Specificația
Tip sistem  Sistem deschis de
reactivi
Tip probă Ser da
 Plasmă da
 Sînge intergu da
 Urina da

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată12.1 Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem
de tip deschis Cod generic- 150250

Reagenți Lichid da
 Cu posibilitatea de a fi substituiți
da
Incubator Temperatura termostatare
37°C
 Capacitatea minim 8 tuburi
Regimuri de măsurare: Punct final
da
 Cinetic da
 Mono și bi-cromatic da
 Multipoint cinetic da
Sursa de lumină  Minim 6 lungimi
de undă
Data management Display da
 Memorie internă da
 Imprimantă integrata da
Calibrarea automată da
Alimentarea Rețea electrică 220 V,
50 Hz da
Accesorii
Bec  ≥ 3 buc.
Accesorii, piese Să fie incluse toate
acesoriile (eprubete), piese necesare
pentru efectuarea analizelor și buna
funcționare ≥ 1000 analize
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

13 Analizator portabil pentru diagnosticul
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

expres al riscului cardio-vascular Cod
generic- 150410

1.00Bucată13.1 Analizator portabil pentru diagnosticul expres
al riscului cardio-vascular Cod generic-
150410

Analizator portabil pentru
diagnosticul expres al riscului
cardio-vascular
Descriere Acest produs înclude
analizatori pentru expres
didnosticul perametrilor de bază în
aprecierea riscului cardio-vascular
Cod 150410
Parametrul  Specificația
Teste Colesterol total da
 Colesterol HDL da
 Colesterol LDL da
 Trigliceride da
 Glucoză da
 Lactat da
Reagenți Cartușe corespunzătoare
testului da
 Livrați de producător da
Tip probă Sînge total, capilar da
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

14 Analizator hematologic, automat (3 diff), cu
sistem de tip deschis Cod generic- 150510

8.00Bucată14.1 Analizator hematologic, automat (3 diff), cu
sistem de tip deschis Cod generic- 150510

Analizator hematologic, automat (3
diff), cu sistem de tip deschis
Cod 150510

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

8.00Bucată14.1 Analizator hematologic, automat (3 diff), cu
sistem de tip deschis Cod generic- 150510

Descriere Analizator hematologic
automat (3 diff) destinat analizei
componenței sanguine cu sistem
deschis de reactivi
Parametrul Specificația
Tip sistem deschis
Metode de analiză 3 diff
Procedura de curăţire automată
Parametri determinați și calculați:
WBC
 RBC
 HGB
 HCT
 MCV
 MCH
 MCHC
 PLT
 LYM
 MID
 GRA
 LYM%
 MID%
 GRA%
 RDW-SD
 RDW-CV
 PDW-SD
 PDW-CV
 MPV
 PCT
Capacitate (probe/oră) ≥60
Diluarea automată
Afişaj graphic
Imprimantă încorporată
Sistem ID pacient da
Introducerea datelor manual
Interfaţa PC da
Afişarea histogramelor da
Stocarea datelor da
Calibrarea- automată
Histograme: WBC- repartizarea
leucocitelor după volum
 RBC- repartizarea eritrocitelor
după volum
 PLT- repartizarea trombocitelor
după volum
Afişarea pe ecran a tuturor datelor
histograme
 rezultate
 grafice
 rezultate din arhivă
 date de service
Afişarea rezultatelor pe imprimantă
Parametri determinaţi şi calculaţi-
histograme pe parametrii de bază-
RBC, WBC, PLT, date despre
pacient
Indicatori de avertizare da
Control al calităţii în 3 nivele cu
construirea graficelor Levey-
Janings
Limba de comunicare rom/rus
Memorie internă > 1000 pacienţi
Accesorii Vas pentru deşeuri
 tuburi pentru reagenţi
 tuburi pentru spălare
Alimentare 220 V, 50 Hz

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

8.00Bucată14.1 Analizator hematologic, automat (3 diff), cu
sistem de tip deschis Cod generic- 150510

Certificat Certificat de la
producător ce atestă pregătirea
specialiștilor pentru întreținerea
tehnică a echipamentului
Reagenți
Reagenți "Să fie inclus toți reagenții
necesari pentru efectuarea
analizelor și buna funcționare a
 ≥ 1000 analize"
Accesorii, consumabile Să fie
incluse toate acesoriile,
consumabile necesare pentru
efectuarea analizelor și buna
funcționare pentru ≥ 1000 analize
Perioada de valabilitate a
reagentilor din momentul livrarii ≥
6 luni
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

15 Analizator hematologic, automat (5 diff), cu
sistem de tip deschis Cod generic- 150530

3.00Bucată15.1 Analizator hematologic, automat (5 diff), cu
sistem de tip deschis Cod generic- 150530

Analizator hematologic, automat (5
diff), cu sistem de tip deschis
Cod 150530
Descriere Analizator hematologic
automat (5 diff) cu sistem de
reactivi de tip deschis destinat
analizei componenței sanguine

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată15.1 Analizator hematologic, automat (5 diff), cu
sistem de tip deschis Cod generic- 150530

Parametru Specificaţia
Tip sistem deschis
Metode de măsurare
impendansmetrică
 fotometrică
 optică (5 diff)
Procedura de curăţire automată
Parametri determinați și calculați:
WBC
 RBC
 Hgb
 Hct
 MCV
 MCH
 MCHC
 PLT
 LYM #
 MON#
 NEU#
 BAS#
 EOS#
 LYM%
 MON%
 NEU%
 BAS%
 EOS%
 RDW
 PDW
 MPV
 PCT
Capacitate (probe/oră) ≥ 60
Diluarea automată
Afişaj grafic
Imprimantă color
Introducerea datelor manual
Interfaţa PC da
Afişarea histogramelor da
Stocarea datelor da
Calibrarea automată
 manuală
Grafice  RBC (repartizarea
eritrocitelor după volum)
 PLT (repartizarea trombocitelor
după volum)
Scatergrame WBC - 5 diff
Afişarea pe ecran a tuturor datelor-
histograme
 rezultate
 grafice
 rezultate din arhivă
 date de servis
Monitorizarea datelor pacientului
nume pacient
 ID pacient
 sex
 vîrsta
Monitorizarea reactivelor numărul
lotului
 data expirării
 volumul rămas
Afişarea rezultatelor pe imprimantă
Parametri determinaţi şi calculaţi
 histograme pe parametrii de bază-
RBC, WBC, PLT
 date despre pacient
Indicatori de avertizare da

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată15.1 Analizator hematologic, automat (5 diff), cu
sistem de tip deschis Cod generic- 150530

Control al calităţii ≥ 3 nivele
 Construirea tabelelor și graficelor
Levey-Janings
Memorie internă > 1000 pacienţi
Alimentarea  220 V, 50 Hz
Accesorii Vas pentru deşeuri
 tuburi pentru reagenţi
 tuburi pentru spălare
Limba de comunicare rom/rus
Reagenți
Reagenți "Să fie inclus toți reagenții
necesari pentru efectuarea
analizelor și buna funcționare a
 ≥ 1000 analize"
Accesorii, consumabile Să fie
incluse toate acesoriile,
consumabile necesare pentru
efectuarea analizelor și buna
funcționare pentru ≥ 1000 analize
Perioada de valabilitate a
reagentilor din momentul livrarii ≥
6 luni
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

16 Analizator hematologic, automat, cu modul
VSH Cod generic- 150550

2.00Bucată16.1 Analizator hematologic, automat, cu modul
VSH Cod generic- 150550

Analizator hematologic, automat,
cu modul VSH

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată16.1 Analizator hematologic, automat, cu modul
VSH Cod generic- 150550

Cod 150550
Descriere Analizator hematologic
automat (3 diff) cu sistem de
reactivi de tip deschis cu modul
VSH
Parametru  Specificaţie
Tip probă  sînge venos
  sînge capilar
Tip sistem  deschis
Capacitate de lucru  ≥ 60 probe/h
Canale separate pentru diluții și
probe de sînge pentru:  WBC
  RBC
Determinarea următorilor parametri
WBC
  RBC
  HTC
  MCH
  RDW
  MCHC
  MCV
  PLT
  PDW
  PCT
  MPV
Numărarea absolută și procentuală
MONO
  LYMPH
  GR
Histograme  histograma repartizării
leucocitelor după volum
  histograma repartizării
eritrocitelor după volum
  Histograma repartizării
trombocitelor după volum
Afișaj  LCD
  touchscreen
  Afișarea tuturor datelor
monitorizate și calculate
Sistema hidraulică  automată
Printer  termal
  încorporat
Autotestarea  autodiagnostic
  automonitoring
  mesaje de erori
  raporturi de erori
Alarme  acustică
  vizuală
  cînd vasele pentru reagenți sînt
goale
  cînd vasul pentru deșeuri este plin
Softul  softul pentru controlul
calității încorporat
  cu posibilitate de up-datare și up-
gradare
Memoria  memorarea graficelor
  memorarea rezultatelor cu
histograme la minim 1000 pacienți
  memorarea parametrilor
determinați inclusiv diferencierea
leucocitară și minim 3 histograme
Roler-mixer Viteza de rotație 25-
35 grade
 Viteza de rulare 40- 60 rulări/minut
Modul VSH
Canale de citire pentru minim 5

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată16.1 Analizator hematologic, automat, cu modul
VSH Cod generic- 150550

eprubete: Canale de citire da
Termostat încorporat pentru minim
5 eprubete: Termostat încorporat da
Modul de citire: Acces de citire
randoom acces
Productivitatea Productivitatea ≥ 25
teste/oră
Afișaj Afișaj LCD
Tip citire: Citire automată cu
interpretare
Alimentarea Alimentare 220 V, 50
Hz
Condiții de livrare Consumabile ≥
5000 eprubete fără vacuum
  eprubete pentru colectarea sîngelui
periferic ≥ 5000 unit.
  eprubete pentru colectarea sîngelui
venos ≥ 5000 unit.
  rolă din policlorură de vinil - 5
buc.
  reagenți pentru minim 1000
investigații
Limba de comunicare  rom/rus
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

17 Analizator automat cu 40 canale, VSH Cod
generic- 150580

5.00Bucată17.1 Analizator automat cu 40 canale, VSH Cod Analizator automat cu 40 canale,33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată17.1 generic- 150580 VSH
Cod 150580
Descriere Analizator automat VSH
Canale de citire ≥ 40 da
Termostat încorporat  da
Modul de citire: Acces de citire
randoom acces
Citire Productivitatea ≤ 30 min, 60
min.
Afișaj Afișaj LCD
Tip citire: Citire automată cu
interpretare
Corecție automată de temperatură
da
Imprimantă termică  da
Alimentarea Alimentare 220 V, 50
Hz
Consumabile Tuburi VSH 1000
buc.
 Vacutainerele pentru colectarea
sîngelui 1000 buc.
 Hîrtie termică 10 buc.
 Kit control de calitate VSH  2 buc.
Perioada de valabilitate din
momentul livrarii  ≥ 1 an
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

18 Analizator ionoselectiv Na, K Cod generic-
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

150600
2.00Bucată18.1 Analizator ionoselectiv Na, K Cod generic-

150600
Analizator ionoselectiv Na, K
Cod 150600
Descriere Analizatoarele de
electroliţi testează unul sau mai
multi electroliţi folosind electroade
iono-selective.
Parametrul   Specificația
Tip probă Ser   da
 Urină  da
 Plasmă   da
 Sînge integru  da
Autosampler Tub închis/deschis
închis
 Oprirea termostatului  da
Tip analize Na  da
 K  da
Spălare automată   da
Display LCD sau LED  da
Printer   da
Data management   da
Interfața PC   da
Reagenți
Reagenți "Să fie inclus toți reagenții
necesari cît și alte acesorii, piese
necesare pentru efectuarea
analizelor și buna funcționare"  ≥
1000 analize
Perioada de valabilitate a
reagentilor din momentul livrarii   ≥
6 luni
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată18.1 Analizator ionoselectiv Na, K Cod generic-
150600

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

33100000-1

19 Analizator ionoselectiv Na, K, Cl Cod
generic- 150610

1.00Bucată19.1 Analizator ionoselectiv Na, K, Cl Cod generic-
150610

Analizator ionoselectiv Na, K, Cl
Cod 150610
Descriere Analizatoarele de
electroliţi testează unul sau mai
multi electroliţi folosind electroade
iono-selective.
Parametrul   Specificația
Tip probă Ser   da
 Urină  da
 Plasmă   da
 Sînge integru  da
Autosampler Tub închis/deschis
închis
 Oprirea termostatului  da
Tip analize Na  da
 K  da
 Cl  da
Spălare automată   da
Display LCD sau LED  da
Printer   da
Data management   da
Interfața PC   da
Reagenți
Reagenți "Să fie inclus toți reagenții
necesari cît și alte acesorii, piese
necesare pentru efectuarea
analizelor și buna funcționare"  ≥
1000 analize
Perioada de valabilitate a
reagentilor din momentul livrarii   ≥
6 luni
  *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată19.1 Analizator ionoselectiv Na, K, Cl Cod generic-
150610

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

33100000-1

20 Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++ Cod
generic- 150620

1.00Bucată20.1 Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++ Cod
generic- 150620

Analizator ionoselectiv Na, K,
Ca++
Cod 150620
Descriere Analizatoarele de
electroliţi testează unul sau mai
multi electroliţi folosind electroade
iono-selective.
Parametrul   Specificația
Tip probă Ser   da
 Urină  da
 Plasmă   da
 Sînge integru  da
Autosampler Tub închis/deschis
închis
 Oprirea termostatului  da
Tip analize Na  da
 K  da
 Ca++  da
Spălare automată   da
Display LCD sau LED  da
Printer   da
Data management   da
Interfața PC   da
Reagenți
Reagenți "Să fie inclus toți reagenții
necesari cît și alte acesorii, piese
necesare pentru efectuarea
analizelor și buna funcționare"  ≥
1000 analize
Perioada de valabilitate a
reagentilor din momentul livrarii   ≥
6 luni
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau

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

1.00Bucată20.1 Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++ Cod
generic- 150620

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

33100000-1

21 Hemoglobinometru Cod generic- 150850
4.00Bucată21.1 Hemoglobinometru Cod generic- 150850 Hemoglobinometru

Cod 150850
Descriere "Hemoglobinometre
specializate, bazate pe tehnologia
spectrofotometrică pentru testarea
mostrelor de sînge, ser, plasma.
"
Parametru  Specificația
Metoda  Electrochimică
Tip probă  Capilar
  Venos
Volumul minimal al probei  ≤ 10
µL
Gama de măsurare  2.5 - 15.5
mmol/L
Timpul de măsurare  ≤ 10 sec.
Ecran LCD  da
Calibrarea  Fără calibrare sau
calibrare automată
Oprire automată  da
Memoria numărul de teste ≥ 200
 Data/ora și rezultatul probei da
Baterie internă  da
Autonomie de la baterie  ≥ 700
teste
Indicator baterie descărcată  da
Păstrarea datelor din memorie la
înlocuirea bateriei  da
Accesorii, consumabile
Toate accesorile și consumabile să
fie compatibile  da
Baterie  1 buc.
"Geantă de transport pentru
dispozitiv si accesorii
 (ace, dispozitiv de intepare, teste)"
da
Dispozitiv de întepare cu nivel
reglabil de strapungere  da
Soluție sau stripuri de control  da
Ace sterile de unică utilizare  500
buc.
"Teste cu termenul de valabilitatea
min. 12 luni la
momentul livrării"  500 buc.
 *Pentru dispozitivele medicale

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

4.00Bucată21.1 Hemoglobinometru Cod generic- 150850 Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

22 Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) Cod
generic- 150910

5.00Bucată22.1 Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) Cod
generic- 150910

Centrifugă, de laborator (8-12
tuburi)
Cod 150910
Descriere Centrifugele de laborator
sunt destinate pentru a  centrifuga
sîngele.
Parametrul  Specificația
Viteza de rotație Maxim minimală,
rpm reglabilă
 Maximală, rpm ≥ 6000
 Setări setarea vitezei
Capacitatea Tipul tuburilor tuburi
de 10 - 15 ml
 Numărul de tuburi 8-12 tuburi
Timer Gama de timp 0 - ≥60 min
 Incrementarea ≤1 min
Securitatea Blocarea capacului în
timpul lucrului da
Indicatori  Indicarori vizual și
acustic da
 Debalansare da
 Pornire/oprire da
 Depășirea vitezei da
 Capac deschis  da
Display Digital da

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată22.1 Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) Cod
generic- 150910

Nivelul de zgomot ≤70 dB da
Fereastra, orificiu sau alt acces,
necesar pentru efectuarea
procedurii de verificare periodica,
conform normelor si standartelor in
viguare   da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

23 Centrifuga, de laborator (24 tuburi) Cod
generic- 150920

18.00Bucată23.1 Centrifuga, de laborator (24 tuburi) Cod
generic- 150920

Centrifugă de laborator (24 tuburi)
Cod 150920
Descriere Centrifugele de laborator
sunt destinate pentru a  centrifuga
sîngele.
Parametrul  Specificația
Viteza de rotație Minimală, rpm
reglabilă
 Maximală, rpm ≥ 3500
 Setări setarea vitezei
Capacitatea Tipul tuburilor tuburi
de 10 - 15 ml
 Numărul de tuburi 24 unitati
Timer Gama de timp 0 - ≥60 min
 Incrementarea ≤1 min
Securitatea Blocarea capacului în
timpul lucrului da
Indicatori  Indicarori vizual și

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

18.00Bucată23.1 Centrifuga, de laborator (24 tuburi) Cod
generic- 150920

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

33100000-1

24 Centrifuga, de laborator (32 tuburi) Cod
generic- 150930

3.00Bucată24.1 Centrifuga, de laborator (32 tuburi) Cod
generic- 150930

Centrifugă de laborator (32 tuburi)
Cod 150930
Descriere Centrifugele de laborator
sunt destinate pentru a  centrifuga
sîngele.
Parametrul  Specificația
Viteza de rotație Minimală, rpm
reglabilă
 Maximală, rpm ≥ 3500
 Setări setarea vitezei
Capacitatea Tipul tuburilor tuburi
de 10 - 15 ml

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată24.1 Centrifuga, de laborator (32 tuburi) Cod
generic- 150930

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

33100000-1

25 Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi)
viteza redusa Cod generic- 150940

3.00Bucată25.1 Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) viteza
redusa Cod generic- 150940

Centrifugă, de laborator (8-12
tuburi) viteză redusă
Cod 150940
Descriere Centrifugele de laborator
sunt destinate pentru a  centrifuga
sîngele.

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată25.1 Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) viteza
redusa Cod generic- 150940

Parametrul  Specificația
Viteza de rotație Minimală, rpm de
la 1000
 Maximală, rpm pină la 4500
 Setări setarea vitezei
Capacitatea Tipul tuburilor tuburi
de 10 - 15 ml
 Numărul de tuburi 8-12 tuburi
Timer Gama de timp 0 - ≥60 min
 Incrementarea ≤1 min
Securitatea Blocarea capacului în
timpul lucrului da
Indicatori  Indicarori vizual și
acustic da
 Debalansare da
 Pornire/oprire da
 Depășirea vitezei da
 Capac deschis  da
Display Digital da
Nivelul de zgomot ≤70 dB da
Fereastra, orificiu sau alt acces,
necesar pentru efectuarea
procedurii de verificare periodica,
conform normelor si standartelor in
viguare   da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

26 Centrifuga, de laborator (24 tuburi) viteza
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

redusa Cod generic- 150950
1.00Bucată26.1 Centrifuga, de laborator (24 tuburi) viteza

redusa Cod generic- 150950
Centrifugă de laborator (24 tuburi)
viteză redusă
Cod 150950
Descriere Centrifugele de laborator
sunt destinate pentru a  centrifuga
sîngele.
Parametrul  Specificația
Viteza de rotație Minimală, rpm
1000
 Maximală, rpm 3500
 Setări setarea vitezei
Capacitatea Tipul tuburilor tuburi
de 10 - 15 ml
 Numărul de tuburi 24 unitati
Timer Gama de timp 0 - ≥60 min
 Incrementarea ≤1 min
Securitatea Blocarea capacului în
timpul lucrului da
Indicatori  Indicarori vizual și
acustic da
 Debalansare da
 Pornire/oprire da
 Depășirea vitezei da
 Capac deschis  da
Display Digital da
Nivelul de zgomot ≤ 60 dB da
Fereastra, orificiu sau alt acces,
necesar pentru efectuarea
procedurii de verificare periodica,
conform normelor si standartelor in
viguare   da
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată26.1 Centrifuga, de laborator (24 tuburi) viteza
redusa Cod generic- 150950

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

33100000-1

27 Coagulometru automat Cod generic-
151100

1.00Bucată27.1 Coagulometru automat Cod generic- 151100 Coagulometru automat
Cod 151100
Descriere Coagulometru automat
destinat pentru testarea mostrelor
preluate de la pacienţi pentru
determinarea factorilor de
coagulare a sîngelui destinat pentru
utilizarea laboratoarelor
specializare.
Parametrul   Specificația
Configurația Capacitatea sistemului
≥ 60
Capacitatea Capacitatea de lucru,
probe/h ≥150
 Numărul de probe simultan la bord
≥ 15
 Numărul de probe programate
simultan ≥ 40
Tip probă  Plasma
Teste APTT  da
 D-dimer  da
 FIB  da
 PT  da
 TT  da
 altele să se indice
Incubarea APTT  Timp, min să se
indice
Caracteristici de sistem
Autosampler  Testul continuă în
timp ce se încără reactivi /
consumabile
Răcirea reactivilor la bord  da
Data management Display LCD
TFT sau LED
 Imprimantă da
 Interfață PC da
 Interfață LIS da
 Cititor bar cod reagent
  probă
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată27.1 Coagulometru automat Cod generic- 151100 Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

28 Coagulometru semiautomat Cod generic-
151110

7.00Bucată28.1 Coagulometru semiautomat Cod generic-
151110

Coagulometru semiautomat
Cod 151110
Descriere Coagulometru
semiautomat destinat pentru
testarea mostrelor preluate de la
pacienţi pentru determinarea
factorilor de coagulare a sîngelui.
Parametrul   Specificația
Configurația Capacitatea sistemului
≥ 2 probe simultan
Tip probă plasmă da
Teste APTT da
 FIB da
 PT da
 TT da
Data management Display LCD sau
LED
 Imprimantă da
 Interfață PC da
 Interfață LIS da
 Cititor bar cod optional
  *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

7.00Bucată28.1 Coagulometru semiautomat Cod generic-
151110

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

33100000-1

29 Coagulometru portabil Cod generic- 151120
1.00Bucată29.1 Coagulometru portabil Cod generic- 151120 Coagulometru portabil

Cod 151120
Descriere Coagulometru automat
destinat pentru testarea mostrelor
preluate de la pacienti pentru
determinarea factorilor de
coagulare a sângelui.
Parametrul  Specificația
Configurația  de masa sau portabil
Teste APTT da
 FIB da
 PT da
 TT da
 Altele să se indice
Calibrarea automată da
Data management Display da
 Memorie internă da
 Imprimantă da
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată29.1 Coagulometru portabil Cod generic- 151120 (rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

30 Glucometru Cod generic- 151200
65.00Bucată30.1 Glucometru Cod generic- 151200 Glucometru

Cod 151200
Descriere "Analizatoare de glicemie
mobile (portabile) pentru folosirea
acasă, în biroul medicului, mașini
de ambulanță sau spitale.
"
Parametru  Specificația
Metoda  Electrochimică
Tip probă  Capilar
  Venos
Volumul minimal al probei  ≤ 1 µL
Gama de măsurare  1-30,0  mmol/L
Gama hematocritului  25-60 %
Timpul de măsurare  ≤ 10 sec.
Ecran LCD  da
Calibrarea  Fără calibrare sau
calibrare automată
Oprire automată  da
Memoria numărul de teste ≥ 300
 Data/ora și rezultatul probei da
Baterie internă  da
Autonomie de la baterie  ≥ 700
teste
Indicator baterie descărcată  da
Păstrarea datelor din memorie la
înlocuirea bateriei  da
Accesorii, consumabile
Toate accesorile și consumabile să
fie compatibile  da
Baterie  1 buc.
"Geantă de transport pentru
glucometru si accesorii
 (ace, dispozitiv de intepare, teste)"
da
Dispozitiv de întepare cu nivel
reglabil de strapungere  da
Ace sterile de unică utilizare  ≥ 400
buc.
Teste cu termenul de valabilitatea
min. 18 luni  ≥ 400 buc.
  *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

65.00Bucată30.1 Glucometru Cod generic- 151200 Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

31 Analizator imunologic cu fluorescenta Cod
generic- 151400

1.00Bucată31.1 Analizator imunologic cu fluorescenta Cod
generic- 151400

Analizator  imunologic cu
fluorescență
Cod 151400
Descriere Analizatoare utilizate
pentru a detecta și/sau cuantifica
reacții imunologice. Technicile de
imunoanaliză implică interacțiunea
unui anticorp(Ap) cu un
antigen(Ag) sau hapten.
Parametru Specificaţie
Tip sistem automat
Tip probă urină
 ser
 plasmă
  sînge integru
Capacitate de lucru  ≥ 30 probe/h
Randoom acces da
Metoda  fluorescență
Afișaj LCD, Touchscreen
Printer da
Cititor cod bare  da
Sistem de control al temperaturii
separat pentru vîrfuri
 pentru stripuri
Interfață PC  bidirecțională
Teste FSH
 BhCG
 HGH
 Progesteronul
 Testosteron
 LHII
 DHEA-S
 Estradiol
 Cortizol
 IgE total
 Alergeni specifici
 TSH3
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată31.1 Analizator imunologic cu fluorescenta Cod
generic- 151400

 TSH
 T4
 T3
 FT3
 FT4
 AFP
 CEA
 PSA
 CA 125
 CA 27.29
 CA 19.9
 CA15.3
 Anti TG Ab
 Anti TPO Ab
 HIV
 Hepatite
 Proteina C
 Procalcitonina
 vWF
 Galectina 3
 D-Dimeri
 TORC infecții
Limba de comunicare rom/rus
Alimentarea 220 V, 50 Hz
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

32 Hota cu flux laminar Cod generic- 250100
5.00Bucată32.1 Hota cu flux laminar Cod generic- 250100 Hotă cu flux laminar33100000-1
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

5.00Bucată32.1 Hota cu flux laminar Cod generic- 250100 Cod 250100
Descriere Dulapuri biologice de
siguranță care cuprind clasa II,
folosite pentru ventilare în
laboratorul clinic. Exclude clasa I,
clasa a III, și hote cu flux orizontal,
precum și hote chimice și debitul de
aer laminar banci curate.
Parametru Specificaţie
Descriere Hotă microbiologică cu
flux laminar vertical, clasa II tip A2
Control controlat de microprocesor
 sensor volumetric pentru
monitorizarea fluxului de aer
epuizat
 control automat al volumului de
flux prezentat
Interior  suprafața internă din oțel
inoxidabil  antistatic
Filtre HEPA sau ULPA
Prefiltru Eficiența de minim 85 %,
pentru particule de minim 0.5
microni, clasa G4
Lumina interioară lumină rece,
integrată, cu intensitatea de minim
800 lux
lampa UV pentru sterilizare, fixată
în vitrina frontală
Nivelul de zgomot nu mai mare de
60dB
Flux aer mai mult de 0.4 m/s
Factorul de protecție (Apf) 1.5 10^5
Afijaj digital
Alimentarea 220V, 50 Hz
Alarme  Acustică
 Vizuală
Capac de închidere a exhaustării da
Set de livrare Hota cu filtre
 Lampă de iluminare
 lampă UV
 suport pentru amplasarea hotei
 robinet pentru vacuum
 robinet pentru gaze
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
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5.00Bucată32.1 Hota cu flux laminar Cod generic- 250100 produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

33 Microscop binocular, simplu Cod generic-
250200

19.00Bucată33.1 Microscop binocular, simplu Cod generic-
250200

Microscop binocular, simplu
Cod 250200
Descriere Microscoapele cu lumină
sînt folosite în laboratoare clinice
sau în spitale pentru a examina
lichide biologice, ţesuturi, mase
fecale.
Parametru Specificația
Stand destinat lucrărilor în Biologie
şi Medicină pentru lumină
transmisă  cu iluminare cu lampă
Halogen sau LED (LED preferabil);
Măsuţa   mecanică pentru operare
cu mâna dreaptă cu acţionare
coaxială pentru deplasarea pe X și
Y
Fixator de probe (lamele) universal
pentru un singur specimen
Revolver pentru 5 obiective
Obiective Plan Achromat, fabrica
din sticla  4x, 10x, 20x, 40x,
100x/1.25 Ulei
Condensor  universal pre-centrat si
pre-focusat cu slot-uri pentru
accesoriile pentru tehnica de
vizualizare cu contrast de fază și
câmp întunecat
Diafragmă de câmp pentru
iluminarea Kohler
Tub binocular cu unghi de înclinare
30°
 cu ajustarea distanţei interpupilare
în diapazonul minim 52-75 mm;
Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin
unul cu focusare)
Iluminare halogen sau LED
Unitatea de alimentare încorporată
Accesorii Ulei de imersie – o
sticluță
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

19.00Bucată33.1 Microscop binocular, simplu Cod generic-
250200

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

33100000-1

34 Microscop binocular, cu contrast de faza
Cod generic- 250210

4.00Bucată34.1 Microscop binocular, cu contrast de faza Cod
generic- 250210

Microscop binocular, cu contrast de
fază
Cod 250210
Descriere "Microscoapele cu
lumină sînt folosite în laboratoare
clinice sau în spitale
 pentru a examina lichide biologice,
ţesuturi, mase fecale prin metode de
contrast: în cîmp iluminat, în cîmp
întunecat, fluorescent, de contrast
prin interferenţă, cu contrast de fază
şi/sau lumina polarizată."
Parametru  Specificația
Tip  Configurat pentu tehnica de
vizualizare în câmp luminos, cîmp
întunecat și contrast de fază.
Furnizat cu accesoriile necesare
pentru lucrul în câmp luminos.
Stand destinat lucrărilor în Biologie
şi Medicină pentru lumină
transmisă   cu iluminare cu lampă
Halogen sau LED (LED preferabil);
Măsuţa    mecanică pentru operare
cu mâna dreaptă cu acţionare
coaxială pentru deplasarea pe X și
Y
Fixator de probe (lamele)  universal
pentru un singur specimen
Revolver  pentru 5 obiective
Obiective Plan Achromat:   4x, 10x,
20x, 40x, 100x/1.25 Ulei
Condensor   universal pre-centrat si
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4.00Bucată34.1 Microscop binocular, cu contrast de faza Cod
generic- 250210

pre-focusat cu slot-uri pentru
accesoriile pentru tehnica de
vizualizare cu contrast de fază și
câmp întunecat
Diafragmă de câmp  pentru
iluminarea Koehler
Tub binocular  cu unghi de
înclinare 30°
  -cu ajustarea distanţei
interpupilare în diapazonul minim
52-75 mm;
Oculare  10x/20 – 2 buc.(cel puțin
unul cu focusare)
Iluminare  halogen sau LED
Unitatea de alimentare  încorporată
Accesorii  Ulei de imersie – o
sticluță
  Accesorii pentru vizualizare în
contrast de fază
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

35 Microscop cu fluorescenta (binocular) Cod
generic- 250220

13.00Bucată35.1 Microscop cu fluorescenta (binocular) Cod
generic- 250220

Microscop cu fluorescenţă
(binocular)
Cod 250220
Descriere Microscoapele cu lumină
sînt folosite în laboratoare clinice
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13.00Bucată35.1 Microscop cu fluorescenta (binocular) Cod
generic- 250220

sau în spitale pentru a examina
lichide biologice, ţesuturi, mase
fecale
Parametru Specificația
Sistem optic Sistem de corectare
optică infinit
Măsuţa   mecanică pentru operare
cu mâna dreaptă cu acţionare
coaxială pentru deplasarea pe X și
Y
Fixator de probe (lamele) universal
pentru un singur specimen
Cap revolver    pentru 5 obiective
Obiective  IOS Plan Acromat:
4x/0.1, 10x/0.25, 40x/0.65,
100x/1.25 (Imersie în ulei)
Tub binocular cu unghi de înclinare
30°
 rotaţie, 360°
 cu ajustarea distanţei interpupilare
în diapazonul minim 52-75mm
Oculare - cîmp larg  WF 10x/22 – 2
buc.(cel puțin unul cu focusare)
Sistem de focalizare  Butoane
coaxiale pe ambele părţi
macrometrice şi micrometrice.
Sistem de ajustare a tensiunii şi a
distanţei maxime parcurse pe axa Z.
Iluminare Koehler, lampă halogen
30W, intensitate ajustabilă, LED
Fluorescent
Unitatea de alimentare-  încorporată
Filtre B (FITC) (TRITC)
 opţional V şi UV
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
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13.00Bucată35.1 Microscop cu fluorescenta (binocular) Cod
generic- 250220

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

33100000-1

36 Incubator (termostat) 20-35 L Cod generic-
250300

6.00Bucată36.1 Incubator (termostat) 20-35 L Cod generic-
250300

Incubator (termostat) 20 - 35 l
Cod 250300
Descriere "Incubatoarele termostat,
dispozitiv de laborator care se
utilizează pentru menţinerea
îndelungată la temperatură
constantă a probelor pentru a
amplifica mostre testate de acizi
nucleari pentru utilizarea în tehnici
de secvenţiere. "
Parametru  Specificaţie
Descriere  termostat utilizat în
laborator
Capacitate  20-35 l
Domeniul de temperatură
programabil
  37 - 42 grade
Rezoluția de programare  ≤ 1 grad
Timp de funcționare  1 - 999 min,
neîntrerupt
Afișaj  LCD sau LED
Control   Microprocesor
Usa dubla  da
Usa interna din sticla  da
Construcția interioară  din oțel inox
Alarmă  vizuala si sonora
  divergență față de temperatura
setată
Alimentarea  220 V, 50 Hz
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
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6.00Bucată36.1 Incubator (termostat) 20-35 L Cod generic-
250300

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

33100000-1

37 Incubator (termostat) 40-60 L Cod generic-
250310

10.00Bucată37.1 Incubator (termostat) 40-60 L Cod generic-
250310

Incubator (termostat) 40 - 60 l
Cod 250310
Descriere "Incubatoarele termostat,
dispozitiv de laborator
care se utilizează pentru menţinerea
îndelungată la temperatură
constantă a probelor pentru a
amplifica mostre testate de acizi
nucleari pentru utilizarea în tehnici
de secvenţiere."
Parametru Specificaţie
Descriere termostat utilizat în
laborator
Capacitate 40 - 60 l
Domeniul de temperatură
programabil
 37 - 42 grade
Rezoluția de programare ≤ 1 grad
Timp de funcționare 1 - 999 min,
neîntrerupt
Afișaj LCD sau LED
Control  Microprocesor
Usa dubla da
Usa interna din sticla da
Construcția interioară din oțel inox
Alarmă vizuala si sonora
 divergență față de temperatura
setată
Alimentarea 220 V, 50 Hz
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
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10.00Bucată37.1 Incubator (termostat) 40-60 L Cod generic-
250310

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

33100000-1

38 Incubator (termostat) 80-100 L Cod
generic- 250320

3.00Bucată38.1 Incubator (termostat) 80-100 L Cod generic-
250320

Incubator (termostat) 80 - 100 l
Cod 250320
Descriere "Incubatoarele termostat,
dispozitiv de laborator
 care se utilizează pentru
menţinerea îndelungată la
temperatură constantă a probelor
pentru a amplifica mostre testate de
acizi nucleari pentru utilizarea în
tehnici de secvenţiere."
Parametru Specificaţie
Descriere Termostat utilizat în
laborator
Capacitate 80 - 100 l
Domeniul de temperatură
programabil
 37 - 42 grade
Rezoluția de programare ≤ 1 grad
Timp de funcționare 1 - 999 min,
neîntrerupt
Afișaj LCD sau LED
Control  Microprocesor
Usa dubla da
Usa interna din sticla da
Construcția interioară din oțel inox
Alaramă vizuala si sonora
 divergență față de temperatura
setată
Alimentarea 220 V, 50 Hz
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată38.1 Incubator (termostat) 80-100 L Cod generic-
250320

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

33100000-1

39 Agitator de laborator (orbital) Cod generic-
250400

5.00Bucată39.1 Agitator de laborator (orbital) Cod generic-
250400

Agitator de laborator (orbital)
Cod 250400
Descriere Pentru agitarea probelor
în condiţii ambientale: pe masa de
laborator, într-un incubator, într-o
cameră climatică. Folosit în
laboratoarele din domeniul
biofarmaceutic şi biomedical.
Parametru  Specificaţia
Mişcarea  Orbitală
Afişarea  Digital
Diametru al oscilării orbitale  ≥ 3-
20 mm
Control  digital
 Viteză reglabilă  50 - 500 rpm,
±1rpm
Alimentarea  220-240V, 50Hz
Adaptor suplimentar necesar pentru
plăci şi tuburi  da
Temporizator  funcţionare continuă
  funcţionare temporizată de la
1min-99h
Rezistent la prelucrarea chimică  da
Platforme substituibile  da
Utilizabile în incubator  da
  Variaţia de temperatură +4…40°C
  *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată39.1 Agitator de laborator (orbital) Cod generic-
250400

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

33100000-1

40 Cititor de microplaci (ELISA) Cod generic-
250410

1.00Bucată40.1 Cititor de microplaci (ELISA) Cod generic-
250410

Cititor de  microplăci
Cod 250410
Descriere Permite efectuarea
testelor pentru boli autoimune si
pentru alergologie prin metode
cantitative şi calitative.
Parametrul  Specificația
Tip sistem  Sistem deschis
Lungimi de undă  de la ≤ 330 pînă
la ≥ 750 nm
Sursa de lumină  Minim 5 lungimi
de undă
Centrul acurateţea lungimii de undă
+/- 2 nm
Sensibilitate  ≤0.1 fluor/µm²
Acurateţe  2%
Precizie   ≤ 0.3 %
Linearitatea   +/- 2%
Timpul de măsurare   ≤ 5 sec
Sursa de lumină   halogen
Fotodetector  ≥ 9
Agitare  3 moduri
Afişarea  LCD
Incubator Inclus da
 Temperatura  + 3C pînă la + 50C
Data management Display da
 Memorie internă da
 Interfață PC da
 Imprimantă  da
Calibrarea automată da
Alimentarea Rețeaua electrică 220
V, 50 Hz da
  *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată40.1 Cititor de microplaci (ELISA) Cod generic-
250410

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

33100000-1

41 Spalator pentru microplaci (ELISA) Cod
generic- 250420

3.00Bucată41.1 Spalator pentru microplaci (ELISA) Cod
generic- 250420

Spălător pentru microplăci
Cod 250420
Descriere Este fabricat pentru
curaţarea diferitor tipuri de
microplăci, complet programabil
asigurînd soluţii de diferite
concentraţii, aspiraţie,
aspiraţie/combinare/dozare.
Parametru  Specificaţia
Canale  de la 8 pînă la 12
Capabile să spele toate tipurile de
microplăci  da
Dotat cu calibrator  da
Afişare  LCD
Programabil  da
Alarmă  da
Control  automat
Numărul ciclurilor de spălare
1…15
Alimentare  220-240 V, 50 Hz
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată41.1 Spalator pentru microplaci (ELISA) Cod
generic- 250420

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

33100000-1

42 Agitator de laborator (orbital) pentru PCR
Cod generic- 250440

1.00Bucată42.1 Agitator de laborator (orbital) pentru PCR Cod
generic- 250440

Agitator de laborator (orbital)
pentru PCR
Cod 250440
Descriere Pentru agitarea probelor
în condiţii ambientale: pe masa de
laborator, într-un incubator, într-o
cameră climatică. Folosit în
laboratoarele din domeniul
biomedical.
Parametru  Specificaţia
Mişcarea  Orbitală
Afişaj  Digital
Diametru al oscilării orbitale  ≥ 2-
3,5 mm
Control  digital
 Viteză reglabilă  min 0 - 2200 rpm,
±100 rpm
Alimentarea  220-240V, 50Hz
Adaptor suplimentar necesar pentru
plăci şi tuburi  da
Temporizator  funcţionare continuă
  funcţionare temporizată de la
1min-99min
Rezistent la prelucrarea chimică  da
Platforme substituibile  da
Utilizabile în incubator  da
  Variaţia de temperatură +4…40°C
Accesorii  placa/placi pentru 96
godeuri
  Adaptor tuburi de 2.0 ml - pentru
24 locuri
  Adaptor tuburi de 0.2 ml - pentru
32 locuri
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată42.1 Agitator de laborator (orbital) pentru PCR Cod
generic- 250440

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

33100000-1

43 Autoclav 15-20 L, fara vacuum, clasa A Cod
generic- 270100

1.00Bucată43.1 Autoclav 15-20 L, fara vacuum, clasa A Cod
generic- 270100

Autoclav 15-20L, fara vacuum,
clasa A
Cod 270100
Descriere Sterilizatoare cu aburi
clasa A, utilizează aburi sub
presiune care generează căldură
umedă ce ajuta la eliminarea
microbilor viabili din dispozitive
medicale nontermicsensibile,
inclusiv produse tolerante la căldură
folosite pentru îngrijirea pacientului
cu scopuri chirurgicale şi generale.
Construcția interioară este din oțel
inoxidabil.
Parametrul Specificația
Clasa autoclavului Clasa A
Construcția interioară camera de
sterilizare din oțel inox
Exterior  metalic galvanizat sau oțel
inox sau alt material rezistent la
coroziuni
Securitate la supraîncălzire da
Securitate la suprapresiune da
Alarme acustică vizuală
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată43.1 Autoclav 15-20 L, fara vacuum, clasa A Cod
generic- 270100

Durata sterilizartii reglabilă da
Control Microprocesor
Sistem de blocare a ușii
autoclavului care impiedică
pornirea ciclului dacă este ușa
deschisă  da
Ușa ramăne blocată pana la
finisarea procesului de sterilizare da
Setarea de catre utilizator a modului
de lucru dorit da
Imprimanta optional
Afișaj alfanumeric
Ciclu de strilizare Ciclu de presiune
pozitivă
Ciclu de vacuum fară vacuum
Sistem de uscare da
Facilități de setare timp
 temperatura
 eliberare automată a vaporilor
 racire rapidă
Volum interior   15 - 20 L
Precizie timp de sterilizare  1 min
Rafturi  da, min. 3 tavi
Regimuri de sterilizare minim 4
regimuri
Temperatura de sterilizare 121, 134
Gama de temperatură 105 - 134
grade C
Cicluri preprogramate  Sterilizare,
uscare
Capacitatea rezervorului de apă ≥ 2
L
Alimentare  220V, 50 Hz
  *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată43.1 Autoclav 15-20 L, fara vacuum, clasa A Cod
generic- 270100

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

33100000-1

44 Autoclav 21-25 L, cu vacuum, clasa B Cod
generic- 270110

8.00Bucată44.1 Autoclav 21-25 L, cu vacuum, clasa B Cod
generic- 270110

Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa
B
Cod 270110
Descriere Sterilizatoare cu aburi
clasa B utilizează aburi sub
presiune care generează căldură
umedă ce ajuta la eliminarea
microbilor viabili din dispozitive
medicale nontermicsensibile,
inclusiv produse tolerante la căldură
folosite pentru îngrijirea pacientului
cu scopuri chirurgicale şi generale.
Construcția interioară este din oțel
inoxidabil.
Parametrul Specificația
Clasa autoclavului Clasa B
Construcția interioară camera de
sterilizare din oțel inox
Exterior  metalic galvanizat sau oțel
inox sau alt material rezistent la
coroziuni
Securitate la supraîncălzire da
Securitate la suprapresiune da
Alarme acustică vizuală
Durata sterilizartii reglabilă da
Control Microprocesor
Sistem de blocare a ușii
autoclavului care impiedică
pornirea ciclului dacă este ușa
deschisă  da
Ușa ramăne blocată pana la
finisarea procesului de sterilizare da
Suprafata exterioara  să nu se
încălzească
Setarea de catre utilizator a modului
de lucru dorit da
Imprimanta da
Afișaj alfanumeric
Ciclu de strilizare Ciclu de presiune
pozitivă
Ciclu de vacuum da
Pre şi post vacuum da, selectabil
 3 cicluri de prevacuum si uscare
vacuumata
Sistem de uscare da
Facilități de setare timp
 temperatura
 eliberare automată a vaporilor
 racire rapidă
Volum interior   21 - 25 L
Precizie timp de sterilizare  1 min
Rafturi  da, min. 4 tavi
Regimuri de sterilizare minim 4
regimuri
Temperatura de sterilizare 121, 134
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

8.00Bucată44.1 Autoclav 21-25 L, cu vacuum, clasa B Cod
generic- 270110

Gama de temperatură 105 - 134
grade C
Cicluri preprogramate  Sterilizare,
uscare
Înregistrator date  da
Tip date data
 timp
 temperatura
 presiune
Capacitatea rezervorului de apă
min. 4 l
Alimentare  220V, 50 Hz
  *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

45 Autoclav 26-35 L, cu vacuum, clasa B Cod
generic- 270120

4.00Bucată45.1 Autoclav 26-35 L, cu vacuum, clasa B Cod
generic- 270120

Autoclav 26-35L, cu vacuum, clasa
B
Cod 270120
Descriere Sterilizatoare cu aburi
utilizează aburi sub presiune care
generează căldură umedă ce ajuta la
eliminarea microbilor viabili din
dispozitive medicale non-termic-
sensibile, inclusiv produse tolerante
la căldură folosite pentru îngrijirea
pacientului cu scopuri chirurgicale
şi generale.Construcția interioară
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

4.00Bucată45.1 Autoclav 26-35 L, cu vacuum, clasa B Cod
generic- 270120

este din oțel inoxidabil.
Parametrul Specificația
Clasa autoclavului Clasa B
Construcția interioară camera de
sterilizare din oțel inox
Exterior metalic galvanizat sau oțel
inox.
Securitate la supraîncălzire da
Securitate la suprapresiune da
Alarme acustică vizuală
Durata sterilizartii reglabilă da
Control Microprocesor
Sistem de blocare a ușii
autoclavului care impiedică
pornirea ciclului dacă este ușa
deschisă  da
Ușa ramăne blocată pana la
finisarea procesului de sterilizare da
Suprafata exterioara  să nu se
încălzească
Setarea de catre utilizator a modului
de lucru dorit da
Imprimantă da
Afișaj alfanumeric
Ciclu de strilizare Ciclu de presiune
pozitivă
Ciclu de vacuum da
Pre şi post vacuum selectabil
Sistem de uscare da
Facilități de setare timp
 temperatura
 eliberare automată a vaporilor
printare a rezultatelor
 racire rapidă
Volum interior 26 - 35 L
Precizie timp de sterilizare  1 min
Rafturi  da, min. 4 tavi
Regimuri de sterilizare minim 4
regimuri
Temperatura de sterilizare 121, 134
Gama de temperatură 105 - 134
grade C
Cicluri preprogramate  Sterilizare,
uscare
Înregistrator date  da
Tip date data
 timp
 temperatura
 presiune
Capacitatea rezervorului de apă
min. 4 l
Alimentare  220V, 50 Hz
  *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
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măsura

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

4.00Bucată45.1 Autoclav 26-35 L, cu vacuum, clasa B Cod
generic- 270120

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

33100000-1

46 Autoclav 100 l cu incarcare orizontala (otel
inox) cu ciclu vacuum Cod generic- 270130

2.00Bucată46.1 Autoclav 100 l cu incarcare orizontala (otel
inox) cu ciclu vacuum Cod generic- 270130

Autoclav 100 l cu încărcare
orizontală (oțel inox) cu ciclu de
vacuum
Cod 270130
Descriere Sterilizatoare cu aburi cu
ciclu de vacuum, cu încărcătură
orizontală, utilizează aburi sub
presiune care generează căldură
umedă ce ajuta la eliminarea
microbilor viabili din dispozitive
medicale non termic sensibile,
inclusiv produse tolerante la căldură
folosite pentru îngrijirea pacientului
cu scopuri chirurgicale şi
generale.Construcția interioară este
din oțel  inox.
Parametrul Specificația
Încărcare  orizontală
Construcția interioară  din oțel inox
Exterior   metalic galvanizat sau
oțel inox.
Securitate la supraîncălzire  da
Alarme  acustică, vizuală
Durata sterilizartii reglabilă  da
Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5
programe
Setarea de catre utilizator a
regimului de sterilizare dorit da
Control electronic Microprocesor
Sistem de blocare a ușii
autoclavului care impiedică
pornirea ciclului dacă este ușa
deschisă   da
Ușa ramăne blocată pana la
scaderea sfîrşitul procesuluide
sterilizare  da
Suprafata exterioara   să nu se
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată46.1 Autoclav 100 l cu incarcare orizontala (otel
inox) cu ciclu vacuum Cod generic- 270130

încălzească
Imprimantă termică da
Monitorizarea procesului pe ecran
LCD sau afișaj LED
Monitorizarea în timp real
temperatura in camera de sterilizare
 presiune (prin manometru sau
digital)
 vacuum (prin manometru sau
digital)
Ciclu de strilizare  Ciclu de
presiune pozitivă
 Ciclu de vacuum
Pre şi post vacuum  selectabil
Sistem de uscare  da
Facilități de setare  timp
 temperatura
 eliberare automată a vaporilor,
printare a rezultatelor
 racire rapidă
Volum interior    100 l, ± 10 l
Rafturi   minim 2 buc
Precizie timp de sterilizare   ± 1
min.
Gama de temperatură: 105 - 134
grade C
Precizie temperatură ± 2
Autoclavul să fie conectat la
conductele de apă și canalizare da
"Să fie inclus sistem de filtrare a
apei utilizate pentru procesul de
sterilizare
" da
Înregistrator date   da
Tip date imprimate pe hirtie data
 timp
 temperatura
 presiune
Alimentare  Cerinţe de alimentare
la reţeaua electrică: 380V, 50 Hz
  *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată46.1 Autoclav 100 l cu incarcare orizontala (otel
inox) cu ciclu vacuum Cod generic- 270130

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

33100000-1

47 Autoclav 100 l cu incarcare orizontala (otel
inox) Cod generic- 270160

1.00Bucată47.1 Autoclav 100 l cu incarcare orizontala (otel
inox) Cod generic- 270160

Autoclav 100 l cu încărcare
orizontală (oțel inox) fara vacuum
Cod 270160
Descriere Sterilizatoare cu aburi
fără vacuum, cu încărcătură
orizontală, utilizează aburi sub
presiune care generează căldură
umedă ce ajuta la eliminarea
microbilor viabili din dispozitive
medicale non-termic-sensibile,
inclusiv produse tolerante la căldură
folosite pentru îngrijirea pacientului
cu scopuri chirurgicale şi
generale.Construcția interioară este
din oțel inox.
Parametrul Specificația
Încărcare  orizontală
Construcția interioară din oțel inox
Exterior metalic galvanizat sau oțel
inox.
Securitate la supraîncălzire da
Alarme acustică vizuală
Durata sterilizartii reglabilă da
Control Microprocesor
Sistem de blocare a ușii
autoclavului care impiedică
pornirea ciclului dacă este ușa
deschisă  da
Ușa ramăne blocată pana la
scaderea sfîrşitul procesuluide
sterilizare da
Suprafata exterioara  să nu se
încălzească
Setarea de catre utilizator a modului
de lucru dorit da
Imprimantă da
Afișaj alfanumeric
Ciclu de strilizare Ciclu de presiune
pozitivă
Sistem de uscare da
Facilități de setare timp
 temperatura
 eliberare automată a vaporilor
printare a rezultatelor
 racire rapidă
Volum interior 100 l
Precizie timp de sterilizare 1 min
Rafturi  (opțional)
Regimuri de sterilizare minim 5
regimuri
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măsura

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

1.00Bucată47.1 Autoclav 100 l cu incarcare orizontala (otel
inox) Cod generic- 270160

Gama de temperatură 105-134
grade C
Rezervor apă min. 15 l
Înregistrator date da
Tip date data
 timp
 temperatura
 presiune
Alimentare Cerinţe de alimentare la
reţeaua electrică: 380V, 50 Hz
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

48 Autoclav 100 l cu incarcare verticala (otel
inox) Cod generic- 270190

1.00Bucată48.1 Autoclav 100 l cu incarcare verticala (otel
inox) Cod generic- 270190

Autoclav 100 l cu încărcare
verticală (oțel inox)  fara vacuum
Cod 270190
Descriere Sterilizatoare cu aburi
fără vacuum, cu încărcătură
verticală, utilizează aburi sub
presiune care generează căldură
umedă ce ajuta la eliminarea
microbilor viabili din dispozitive
medicale non-termic-sensibile,
inclusiv produse tolerante la căldură
folosite pentru îngrijirea pacientului
cu scopuri chirurgicale şi
generale.Construcția interioară este
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată48.1 Autoclav 100 l cu incarcare verticala (otel
inox) Cod generic- 270190

inox.
Parametrul Specificația
Încărcare  verticală
Construcția interioară din oțel inox
Exterior metalic galvanizat sau oțel
inox.
Securitate la supraîncălzire da
Alarme acustică vizuală
Durata sterilizartii reglabilă da
Control Microprocesor
Sistem de blocare a ușii
autoclavului care impiedică
pornirea ciclului dacă este ușa
deschisă  da
Ușa ramăne blocată pana la
scaderea sfîrşitul procesuluide
sterilizare da
Suprafata exterioara  să nu se
încălzească
Setarea de catre utilizator a modului
de lucru dorit da
Imprimantă da
Afișaj alfanumeric
Ciclu de strilizare Ciclu de presiune
pozitivă
Sistem de uscare da
Facilități de setare timp
 temperatura
 eliberare automată a vaporilor
printare a rezultatelor
 racire rapidă
Volum interior 100 l
Precizie timp de sterilizare 1 min
Rafturi  (opțional)
Regimuri de sterilizare minim 5
regimuri
Gama de temperatură 105 -134
grade C
Înregistrator date  da
Tip date data
 timp
 temperatura
 presiune
Alimentare Cerinţe de alimentare la
reţeaua electrică: 380V, 50 Hz
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată48.1 Autoclav 100 l cu incarcare verticala (otel
inox) Cod generic- 270190

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

33100000-1

49 Autoclav 200 l cu incarcare orizontala (otel
inox) Cod generic- 270210

1.00Bucată49.1 Autoclav 200 l cu incarcare orizontala (otel
inox) Cod generic- 270210

Autoclav 200 l cu încărcare
orizontală (oțel inox) cu ciclu de
vacuum
Cod 270210
Descrierea: Sterilizatoare cu aburi
cu ciclu de vacuum, cu încărcătură
orizontală, utilizează aburi sub
presiune care generează căldură
umedă ce ajuta la eliminarea
microbilor viabili din dispozitive
medicale non-termic-sensibile,
inclusiv produse tolerante la căldură
folosite pentru îngrijirea pacientului
cu scopuri chirurgicale şi generale.
Construcția interioară este din oțel
Parametrul Specificația
Încărcare  orizontală
Încărcarea şi scoaterea casoletelor
se efectuează prin 2 uşi separate,
destinate pentru  zona de primire a
casoletelor nesterile şi zona sterilă 2
uși
Construcția interioară din oțel inox
Construcția Exterioară metalic
galvanizat sau oțel inox.
Securitate la supraîncălzire da
Alarme acustică, vizuală
Durata de sterilizare reglabilă da
Regimuri de sterilizare presetate ≥ 3
programe
Setarea de catre utilizator a
regimului de sterilizare dorit da
Control electronic Microprocesor
Sistem de blocare a ușii
autoclavului care impiedică
pornirea ciclului dacă este ușa
deschisă  da
Ușa ramîne blocată pînă la scaderea
sfîrşitul procesului de sterilizare da
Suprafata exterioara să nu se
încălzească
Imprimantă termică da
Monitorizarea procesului pe ecran
LCD sau afișaj LED
Monitorizarea în timp real
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată49.1 Autoclav 200 l cu incarcare orizontala (otel
inox) Cod generic- 270210

temperatura in camera de sterilizare
 presiune (prin manometru sau
digital)
 vacuum (prin manometru sau
digital)
Ciclu de sterilizare Ciclu de
presiune pozitivă
 Ciclu de vacuum
Pre şi post vacuum selectabil
Sistem de uscare da
Facilități de setare timp
 temperatura
 eliberare automată a vaporilor
 imprimarea rezultatelor
Volum interior ≥ 200 litri
Suport cu rafturi compatibil pentru
amplasarea  instrumentelor și
casoletelor ≥ 2 suporturi
 datașabile
 rafturi min. 2 buc. la fiecare suport
Cărucior pentru includerea /
scoterea și transportarea suportului
cu rafturi ≥ 2 buc.
Precizie timp de sterilizare ± 1 min.
Gama de temperatură: 105 -134
grade C
Precizie temperatură ± 2
Autoclavul să fie conectat la
conductele de apă și canalizare da
Apa necesară pentru procesul de
autoclavare să fie filtrată  prin
sistem de filtrare automatizat cu
auto generarea (curățare) a filtrelor
da
 dedurizare a apei cu min. 2 nivele
de filtrare
Înregistrator date  da
Tip date imprimate pe hirtie data
 timp
 temperatura
 presiune
Alimentare Cerinţe de alimentare la
reţeaua electrică: 380V, 50 Hz
 *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
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măsura

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

1.00Bucată49.1 Autoclav 200 l cu incarcare orizontala (otel
inox) Cod generic- 270210

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

33100000-1

50 Sterilizator 20 L Cod generic- 270300
12.00Bucată50.1 Sterilizator 20 L Cod generic- 270300 Sterilizator 20 L

Cod 270300
Descriere Sterilizator cu aer uscat
destinat sterilizării intrumentelor
medicale cu consctrucție interioară
din oțel inox
Parametru Specificația
Ventilaţie forţată, controlată
electronic
Construcție interioară oțel inox
Construcție exterioară cu acoperire
anticorozivă
Regimuri de sterilizare
programabile
Protecție la supraîncălzire
analogical digitală
Alarme acustică
 vizuală
Diagnostic automat cu afișarea
codului erorii
Volumul 20 l, ± 5 l
Camera sterilizatorului Să mențină
steril instrumentele în interiorul
camerei, să nu fie orificii cu acces
direct la exterior
Temperatura 50 - 200
Abaterea temperatură nu mai mare
de 3
Abatere timp ≤ 1 min
Timp de încălzire pînă la 180 ≤ 35
min
Regim de sterilizare prestabilite
180, 60 min
 160, 150 min
 120, 45 min
Timpul de răcire ≤ 35 min, pînă la
75
Deconectare de avariere la
temperatura 205 - 235
Tipul de funcționare fără
întrerupere ≥ 8 ore
Rafturi ≥ 2
Alimentare 200-240V, 50 Hz
  *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
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12.00Bucată50.1 Sterilizator 20 L Cod generic- 270300 certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

51 Sterilizator 40 L Cod generic- 270310
5.00Bucată51.1 Sterilizator 40 L Cod generic- 270310 Sterilizator 40 L

Cod 270310
Descriere Sterilizator cu aer uscat
destinat sterilizării intrumentelor
medicale cu consctrucție interioară
din oțel inox
Parametrul Specificația
Ventilaţie forţată, controlată
electronic
Construcție interioară oțel inox
Construcție exterioară cu acoperire
anticorozivă
Regimuri de sterilizare
programabile
Protecție la supraîncălzire
analogical digitală
Alarme acustică
 vizuală
Diagnostic automat cu afișarea
codului erorii
Abaterea nu mai mare de 3 grade C
Volumul 40 l, ± 5 l
Camera sterilizatorului Să mențină
steril instrumentele în interiorul
camerei, să nu fie orificii cu acces
direct la exterior
Temperatura 50 - 200
Abaterea temperatură nu mai mare
de 3
Abatere timp ≤ 1 min
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5.00Bucată51.1 Sterilizator 40 L Cod generic- 270310 Timp de încălzire pînă la 180 ≤ 35
min
Regim de sterilizare prestabilite
180, 60 min
 160, 150 min
 120, 45 min
Timpul de răcire ≤ 35 min, pînă la
75
Deconectare de avariere la
temperatura 205 - 235
Tipul de funcționare fără
întrerupere ≥ 8 ore
Rafturi ≥ 2
Alimentare 200-240V, 50 Hz
  *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

52 Sterilizator 80 L Cod generic- 270320
8.00Bucată52.1 Sterilizator 80 L Cod generic- 270320 Sterilizator 80 L

Cod 270320
Descriere Sterilizator cu aer uscat
destinat sterilizării intrumentelor
medicale cu consctrucție interioară
din oțel inox
Parametrul Specificația
Ventilaţie   forţată, controlată
electronic
Construcție interioară  oțel inox
Construcție exterioară  cu acoperire
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8.00Bucată52.1 Sterilizator 80 L Cod generic- 270320 anticorozivă
Regimuri de sterilizare
programabile
Protecție la supraîncălzire
analogical digitală
Alarme  acustică
 vizuală
Diagnostic automat  cu afișarea
codului erorii
Volumul 80 l, ± 10 l
Camera sterilizatorului Să mențină
steril instrumentele în interiorul
camerei, să nu fie orificii cu acces
direct la exterior
Temperatura 50 - 200
Abaterea temperatură nu mai mare
de 3
Abatere timp ≤ 1 min
Timp de încălzire pînă la 180 ≤ 35
min
Regim de sterilizare prestabilite
180, 60 min
 160, 150 min
 120, 45 min
Timpul de răcire ≤ 35 min, pînă la
75
Deconectare de avariere la
temperatura 205 - 235
Tipul de funcționare fără
întrerupere ≥ 8 ore
Rafturi ≥ 3
Alimentare  200-240V, 50 Hz
   *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

8.00Bucată52.1 Sterilizator 80 L Cod generic- 270320 producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

53 Sterilizator 110 L Cod generic- 270330
4.00Bucată53.1 Sterilizator 110 L Cod generic- 270330 Sterilizator 110 L

Cod 270330
Descriere Sterilizator cu aer uscat
destinat sterilizării intrumentelor
medicale cu consctrucție interioară
din oțel inox
Parametrul Specificația
Ventilaţie   forţată, controlată
electronic
Construcție interioară  oțel inox
Construcție exterioară  cu acoperire
anticorozivă
Regimuri de sterilizare
programabile
Protecție la supraîncălzire
analogical digitală
Alarme  acustică
 vizuală
Diagnostic automat  cu afișarea
codului erorii
Volumul  110l,  ±10 l
Camera sterilizatorului Să mențină
steril instrumentele în interiorul
camerei, să nu fie orificii cu acces
direct la exterior
Temperatura 50 - 200
Abaterea temperatură nu mai mare
de 3
Abatere timp ≤ 1 min
Timp de încălzire pînă la 180 ≤ 35
min
Regim de sterilizare prestabilite
180, 60 min
 160, 150 min
 120, 45 min
Timpul de răcire ≤ 35 min, pînă la
75
Deconectare de avariere la
temperatura 205 - 235
Tipul de funcționare fără
întrerupere ≥ 8 ore
Rafturi ≥ 3
Alimentare  200-240V, 50 Hz
  *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

4.00Bucată53.1 Sterilizator 110 L Cod generic- 270330 atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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54 Sterilizator 200 L Cod generic- 270340
3.00Bucată54.1 Sterilizator 200 L Cod generic- 270340 Sterilizator 200 L

Cod 270340
Descriere Sterilizator cu aer uscat
destinat sterilizării intrumentelor
medicale cu consctrucție interioară
din oțel inox
Parametrul Specificația
Ventilaţie   forţată, controlată
electronic
Construcție interioară  oțel inox
Construcție exterioară  cu acoperire
anticorozivă
Regimuri de sterilizare
programabile
Protecție la supraîncălzire
analogical digitală
Alarme  acustică
 vizuală
Diagnostic automat  cu afișarea
codului erorii
Volumul  200, ± 20 l
Camera sterilizatorului Să mențină
steril instrumentele în interiorul
camerei, să nu fie orificii cu acces
direct la exterior
Temperatura 50 - 200
Abaterea temperatură nu mai mare
de 3
Abatere timp ≤ 1 min
Timp de încălzire pînă la 180 ≤ 35
min
Regim de sterilizare prestabilite
180, 60 min
 160, 150 min
 120, 45 min
Timpul de răcire ≤ 45 min, pînă la
75
Deconectare de avariere la
temperatura 205 - 235
Tipul de funcționare fără
întrerupere ≥ 8 ore

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată54.1 Sterilizator 200 L Cod generic- 270340 Rafturi ≥ 6
Suport pentru sterilizator da
Alimentare  200-240V, 50 Hz
  *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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55 Sterilizator 400 L Cod generic- 270350
1.00Bucată55.1 Sterilizator 400 L Cod generic- 270350 Sterilizator 400 L

Cod 270350
Descriere Sterilizator cu aer uscat
destinat sterilizării intrumentelor
medicale cu consctrucție interioară
din oțel inox
Parametrul Specificația
Ventilaţie   forţată, controlată
electronic
Construcție interioară  oțel inox
Construcție exterioară  cu acoperire
anticorozivă
Regimuri de sterilizare
programabile
Protecție la supraîncălzire
analogical digitală
Alarme  acustică
 vizuală
Diagnostic automat  cu afișarea
codului erorii
Volumul  400 ±50 l
Camera sterilizatorului Să mențină
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată55.1 Sterilizator 400 L Cod generic- 270350 steril instrumentele în interiorul
camerei, să nu fie orificii cu acces
direct la exterior
Temperatura 50 - 200
Abaterea temperatură nu mai mare
de 3
Abatere timp ≤ 1 min
Timp de încălzire pînă la 180 ≤ 35
min
Regim de sterilizare prestabilite
180, 60 min
 160, 150 min
 120, 45 min
Timpul de răcire ≤ 45 min, pînă la
75
Deconectare de avariere la
temperatura 205 - 235
Tipul de funcționare fără
întrerupere ≥ 8 ore
Rafturi ≥ 8, din oțel inox
Alimentare 380 V, 50 Hz
   *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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56 Distilator Cod generic- 270400
16.00Bucată56.1 Distilator Cod generic- 270400 Distilator

Cod 270400
Descriere Aparat electric ce
produce apa distilata de inalta
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

16.00Bucată56.1 Distilator Cod generic- 270400 calitate, chiar si in conditiile
utilizarii unei surse de apa de
calitate scazuta cu domeniul de
utilizare în laborator, farmacie,
medical.
Parametru  Specificație
Recipient  ≥ 2l
Capacitatea de distilare  ≥ 25 l/h
Materialul carcasei  oțel inox
Materialul de contact si elemente de
incalzire  oțel inox
pH   5,0-7
Conductivitate  0,056-5,0 µs/cm
Modul de operare  continuu
Protectie in cazul intreruperii
accidentale a alimentarii cu apa  da
Alimentare  380 V- 50 Hz
  *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
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57 Distilator cu rezervor Cod generic- 270410
4.00Bucată57.1 Distilator cu rezervor Cod generic- 270410 Distilator cu rezervor

Cod  270410
Descriere Aparat electric ce
produce apa distilata de inalta
calitate, chiar si in conditiile
utilizarii unei surse de apa de
calitate scazuta cu domeniul de
utilizare în laborator, farmacie,
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

4.00Bucată57.1 Distilator cu rezervor Cod generic- 270410 medical.
Parametru  Specificație
Recipient   10 l, ± 3 l
Capacitatea de distilare  ≥ 8 l/h
Materialul carcasei  oțel inox
Materialul de contact si elemente de
incalzire  oțel inox
pH   5,0-7
Conductivitate  0,056-5,0 µs/cm
Modul de operare  continuu
Rezervor de stocare a apei distilate
încorporat
Protectie in cazul intreruperii
accidentale a alimentarii cu apa  da
Accesorii  filtre, praf pentru curățat
  *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

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

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

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

1 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere conform Nu
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

Formularului (F 3.4) din documentatia Standard
confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Ofertantului;

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

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

Nu

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

Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
ofertantului

Nu

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

Nu se cere Nu

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

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

Da

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

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

Nu

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

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi
echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului conform Formularului
(se va indica) și Documente care atestă faptul că
operatorul economic se află în posesia utilajelor,
instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de
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 F 3.5) - original– confirmată prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Ofertantului;

Nu

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

Da

10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform
Formularului (F 3.3) - original - confirmat prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Ofertantului;

Nu

11 Raportul financiar Ultima situație financiară - Copie – confirmată prin
semnătura şi ştampila Ofertantului

Nu

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

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

Nu

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

Nu se cere Nu

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

Nu se cere Nu

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

Da

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

Da

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

Da

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

Nu

19 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, –copie– eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea Nu
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

contribuţiilor certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului
Fiscal al Republicii Moldova), confirmată prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Ofertantului;

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

- confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Ofertantului;

Nu

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

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

Da

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

Da

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

Da

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

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

Da

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

- original–confirmat prin semnătura şi ștampila
Ofertantului.

Da

26 Declarație de la ofertant confirmată prin semnătură și ștampilă, în care să
certifice că anul producerii produsului este nu mai
vechi de 3 ani.

Da

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

Da

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

Da

29 DUAE Formularul atașat la documentele licitației - original-
confirmat prin aplicarea semnăturii și 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: ŢERNA EDUARD, Vicedirector

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

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

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

pînă la: 15.05.2019 10:00
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.
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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

15.05.2019 10:00la:
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1pe adresa:

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

Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 1%

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: ANTOCI IVAN



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

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

procedurii:
CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

1.2. Obiectul achiziţiei: Achiziționarea centralizată a dispozitivelor medicale pentru laborator conform
necesităților IMSP, pentru anul 2019

1.3. Numărul procedurii: 19/00009
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publică
1.5. Codul CPV: 33100000-1
1.6. Numărul şi data Buletinului

Achiziţiilor Publice:
12 din 09.04.2019

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor
publici:

CNAM

1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare: Centru pentru Achizitii Publice Centralizate în Sănătate
1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea

partenerului de dezvoltare:
Nu se utilizează

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

atribuire, adresa autorităţii
contractante este:

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

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 Frigider pentru reactivi cu usa
transparenta 100-200L Cod generic-
140730



1.1 33100000-1 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta
100-200L Cod generic- 140730

Bucată 9.00 Frigider pentru reactivi cu usa
transparenta 100-200L Cod 140730
Descriere Frigidere proiectate pentru a
stoca produse de laborator, culturi și probe
la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade
Celsius. Aceste frigidere constau în mod
obișnuit dintr-o cameră cu un interior
rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de
obicei), minimizarea riscului de alterare,
contaminare și / sau coroziune a
conținutului. Parametrul Specificația
Configuraţie mobil Capacitatea 100 - 200
l da Număr de rafturi ≥ 3 Uşa Număr 1
Transparentă da Mecanism blocare cu
cheie Lumină interior da Construcţie
interioară rezistent la soluții de curățare /
prelucrare Construcţie exterioară cu
acoperire anticorozivă Afisaj temperatură
digital Alarme acustică vizuală Răcire
ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C
Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent R
134a Zgomot < 48 dB Accesorii coşuri tip
sertar, da divizoare pentru sertar, da
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

2 Frigider pentru reactivi cu usa
transparenta 240-300L Cod generic-
140740



2.1 33100000-1 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta
240-300L Cod generic- 140740

Bucată 8.00 Frigider pentru reactivi cu usa
transparenta 240-300L Cod 140740
Descriere Frigidere proiectate pentru a
stoca produse de laborator, culturi și probe
la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade
Celsius. Aceste frigidere constau în mod
obișnuit dintr-o cameră cu un interior
rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de
obicei), minimizarea riscului de alterare,
contaminare și / sau coroziune a
conținutului. Parametrul Specificația
Configuraţie mobil Capacitatea 240 - 300
l da Număr de rafturi ≥ 4 Uşa Număr 1
Transparentă da Mecanism blocare cu
cheie Roţi da Frîne da Lumină interior da
Construcţie interioară rezistent la soluții
de curățare / prelucrare Construcţie
exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj
temperatură digital Alarme acustică
vizuală Răcire ventilată Temperatura
reglabilă 2 ... +8 °C Alimentare 220 V, 50
Hz Refrigerent R 600a Zgomot < 48 dB
Accesorii coşuri tip sertar, da divizoare
pentru sertar, da *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

3 Frigider pentru reactivi cu usa
transparenta volum mare 500-700L Cod
generic- 140750



3.1 33100000-1 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta
volum mare 500-700L Cod generic- 140750

Bucată 2.00 Frigider pentru reactivi cu usa
transparenta volum mare 500-700L Cod
140750 Descriere Frigidere proiectate
pentru a stoca produse de laborator, culturi
și probe la temperaturi de obicei între 2 și
8 grade Celsius. Aceste frigidere constau
în mod obișnuit dintr-o cameră cu un
interior rezistent la coroziune (oțel
inoxidabil de obicei), minimizarea riscului
de alterare, contaminare și / sau coroziune
a conținutului. Parametrul Specificația
Configuraţie mobil Capacitatea 500-700 l
Număr de rafturi ≥ 10 Uşa Număr ≥ 1
Descriere transparenta Mecanism blocare
cu cheie Roţi da Frîne da Lumină interior
da Construcţie interioară oţel inoxidabil
Construcţie exterioară cu acoperire
anticorozivă Afisaj temperatură digital
Alarme acustică vizuală Răcire ventilată
Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C
Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent R
404a Zgomot < 50 dB *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

4 Frigider pentru vaccini 40-50L Cod
generic- 140860



4.1 33100000-1 Frigider pentru vaccini 40-50L Cod
generic- 140860

Bucată 6.00 Frigider pentru vaccini 40-50L Cod
140860 Descriere Frigider proiectat pentru
a stoca vaccini, cu diapazonul de
temperaturi +2-+8℃. Temperatura poate fi
monitorizată pe afișaj extern, în timpl
întreruperii alimentării cu energie,
performanța este îmbunătățită datorită
pereților izolați ai unității. Parametrul
Specificația Configuraţie staționar,
orizontal Capacitatea 40-50 L da Uşa
Număr ≥ 1 Deschidere orizontală
Mecanism solid cu mîner și blocare cu
cheie Lumină interior nu Construcţie
interioară cu acoperire anticorozivă
Construcţie exterioară cu acoperire
anticorozivă Afisaj temperatură digital
Alarme acustică vizuală Răcire
Compresor da Temperatura reglabilă +2
…+8℃ Timp de lucru fără alimentare ≥
23h Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent
R 134a Zgomot < 48 dB Accesorii Coș ≥ 2
Divizoare pentru sertar da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

5 Frigider pentru vaccini 60-70L Cod
generic- 140870



5.1 33100000-1 Frigider pentru vaccini 60-70L Cod
generic- 140870

Bucată 1.00 Frigider pentru vaccini 60-70L Cod
140870 Descriere Frigider proiectat pentru
a stoca vaccini, cu diapazonul de
temperaturi +2-+8℃. Temperatura poate fi
monitorizată pe afișaj extern, în timpl
întreruperii alimentării cu energie,
performanța este îmbunătățită datorită
pereților izolați ai unității. Parametrul
Specificația Configuraţie staționar,
orizontal Capacitatea 60-70 L da Uşa
Număr ≥ 1 Deschidere orizontală
Mecanism solid cu mîner și blocare cu
cheie Lumină interior nu Construcţie
interioară cu acoperire anticorozivă
Construcţie exterioară cu acoperire
anticorozivă Afisaj temperatură digital
Alarme acustică vizuală Răcire
Compresor da Temperatura reglabilă +2
...+8℃ Timp de lucru fără alimentare ≥
23h Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent
R 134a Zgomot < 48 dB Accesorii Coș ≥ 2
Divizoare pentru sertar da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

6 Frigider pentru vaccini 95-105L Cod
generic- 140880



6.1 33100000-1 Frigider pentru vaccini 95-105L Cod
generic- 140880

Bucată 8.00 Frigider pentru vaccini 95-105L Cod
140880 Descriere Frigider proiectat pentru
a stoca vaccini, cu diapazonul de
temperaturi +2-+8℃. Temperatura poate fi
monitorizată pe afișaj extern, în timpl
întreruperii alimentării cu energie,
performanța este îmbunătățită datorită
pereților izolați ai unității. Parametrul
Specificația Configuraţie staționar,
orizontal Capacitatea 95-105 L da Uşa
Număr ≥ 1 Deschidere orizontală
Mecanism solid cu mîner și blocare cu
cheie Lumină interior nu Construcţie
interioară cu acoperire anticorozivă
Construcţie exterioară cu acoperire
anticorozivă Afisaj temperatură digital
Alarme acustică vizuală Răcire
Compresor da Temperatura reglabilă +2
...+8℃ Timp de lucru fără alimentare ≥
23h Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent
R 134a Zgomot < 48 dB Accesorii Coș ≥ 2
Divizoare pentru sertar da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

7 Analizator automat, de urina Cod
generic- 150100



7.1 33100000-1 Analizator automat, de urina Cod generic-
150100

Bucată 1.00 Analizator automat, de urină Cod 150100
Descriere Analizator automat de urină
pentru efectuarea analizelor chimice ale
urinei, care determină prezenţa anumitor
substanţe şi estimează concentraţiile lor
într-o probă de urină. Parametrul
Specificația Productivitate ≥ 60 teste/ora
Bilirubin da Sînge da Glucoză da Corpi
cetonici da Esterază leucocitară da Nitrați
da pH da Proteine da Greutatea specifică
da Urobilinogen da Data management
Interfață LIS bidirecțională Memorie
internă da Monitor LCD sau LED da
Imprimantă da Alimentarea 220 V, 50 Hz
Consumabile Consumabile Să fie inclus
toate consumabilele necesare cît și alte
acesorii, piese necesare pentru efectuarea
analizelor și buna funcționare a
dispozitivului ≥ 1000 analize Termenul de
valabilitate din ziua livrării ≥ 6 luni
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

8 Analizator automat, de urina cu
calculator Cod generic- 150110



8.1 33100000-1 Analizator automat, de urina cu calculator
Cod generic- 150110

Bucată 4.00 Analizator automat, de urină cu calculator
Cod 150110 Descriere Analizator automat
de urină pentru efectuarea analizelor
chimice ale urinei, care determină
prezenţa anumitor substanţe şi estimează
concentraţiile lor într-o probă de urină.
Parametrul Specificația Productivitate ≥
60 teste/ora Analize microscopice da
Metoda masurarii floucitometrie Bilirubin
da Sînge da Glucoză da Corpi cetonici da
Esterază leucocitară da Nitrați da pH da
Proteine da Greutatea specifică da
Urobilinogen da Data management
Calculator integrat sau exterior da
Interfață LIS bidirecțională Imprimantă da
Alimentarea 220 V, 50 Hz Consumabile
Consumabile Să fie inclus toate
consumabilele necesare cît și alte acesorii,
piese necesare pentru efectuarea analizelor
și buna funcționare a dispozitivului ≥
1000 analize Termenul de valabilitate din
ziua livrării ≥ 6 luni *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

9 Analizator biochimic, automat 100 teste,
cu sistem de tip deschis Cod generic-
150200



9.1 33100000-1 Analizator biochimic, automat 100 teste, cu
sistem de tip deschis Cod generic- 150200

Bucată 5.00 Analizator biochimic, automat 100 teste,
cu sistem de tip deschis Cod 150200
Descriere Analizator automat destinat
analizelor biochimice cu sistem deschis de
reactivi. Sistem analitic automat cu
calculator integrat sau exterior (procesor,
monitor, tastatura+mouse) Tip de lucru
continuu Tip sistem deschis randoom
acces Capacitatea (teste/oră) ≥ 100 (teste
fotometrice, fără modulul ISE)
Posibilitatea efectuării analizelor urgente
da Tipul dispozitivului staţionar Tip probă
Ser şi plasmă urină sînge integru /
hemolizat CSF (lichid cefalo-rahidian) Tip
diluare automat Sistem de spălare total
automat (cuvă, ac, sistem de dozare) da
Program control al calității da
Compartiment reactivi cu răcire Rotor cu
încălzire pentru probe cu termostat la 37
grade C Cuvă pentru probe reutilizabil da,
(indicați ciclurile posibile de reutilizare)
Regimuri de măsurare Cinetic da Mono și
bi-cromatic da Imunoturbidimetrc
(Turbidity) da Controlul cantității de
reagent rămas da Semnalizare lipsă
reagent și probă da Sistemul de dozare
Reagenții Utilizarea a minim 2 metodici:
mono și bireagent Volumul reagentului
programabil cu pasul 1 µl Sistemul de
dozare Cu sensor de obstacol Alimentarea
220 V, 50 Hz *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

10 Analizator biochimic, automat 400 teste,
cu sistem de tip deschis Cod generic-
150230



10.1 33100000-1 Analizator biochimic, automat 400 teste, cu
sistem de tip deschis Cod generic- 150230

Bucată 2.00 Analizator biochimic, automat 400 teste,
cu sistem de tip deschis Cod 150230
Descriere Analizator automat destinat
analizelor biochimice cu sistem deschis de
reactivi. Sistem analitic automat cu
calculator integrat sau exterior (procesor,
monitor, tastatura+mouse) Tip de lucru
continuu Tip sistem deschis randoom
acces Capacitatea (teste/oră) ≥ 400 (teste
fotometrice, fără modulul ISE)
Posibilitatea efectuării analizelor urgente
da Tipul dispozitivului staţionar Tip probă
Ser şi plasmă urină sînge integru /
hemolizat CSF (lichid cefalo-rahidian) Tip
diluare automat Sistem de spălare total
automat (cuvă, ac, sistem de dozare) da
Program control al calității da
Compartiment reactivi cu răcire Rotor cu
încălzire pentru probe cu termostat la 37
grade C Cuvă pentru probe reutilizabil da,
(indicați ciclurile posibile de reutilizare)
Regimuri de măsurare Cinetic da Mono și
bi-cromatic da Imunoturbidimetrc da
Controlul cantității de reagent rămas da
Semnalizare lipsă reagent și probă da
Sistemul de dozare Reagenții Utilizarea a
minim 2 metodici: mono și bireagent
Volumul reagentului programabil cu pasul
1 µl Sistemul de dozare Cu sensor de
obstacol Alimentarea 220 V, 50 Hz
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

11 Analizator biochimic cu cuva,
semiautomat, cu sistem de tip deschis
Cod generic- 150240



11.1 33100000-1 Analizator biochimic cu cuva, semiautomat,
cu sistem de tip deschis Cod generic-
150240

Bucată 2.00 Analizator biochimic cu cuva,
semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod
150240 Descriere Analizator semiautomat
destinat analizelor biochimice cu sistem
de tip deschis de reactivi Parametrul
Specificația Tip sistem Sistem deschis de
reactivi Tip probă Ser da Plasmă da Sînge
intergu da Urina da Reagenți Lichid da Cu
posibilitatea de a fi substituiți da Incubator
Temperatura termostatare 37°C
Capacitatea minim 8 tuburi Cuva
absorbanta Cuvă da Tip reutilizabilă da
Volum reactiv/investigatie ≤ 500 mcl
Temperatura termostatare 37°C Regimuri
de măsurare: Punct final da Cinetic da
Mono și bi-cromatic da Multipoint cinetic
da Sursa de lumină Minim 6 lungimi de
undă Data management Display da
Memorie internă da Imprimantă integrata
da Calibrarea automată da Alimentarea
Rețea electrică 220 V, 50 Hz da Accesorii
Cuva absorbanta Tip reutilizabilă ≥ 2 buc.
Bec ≥ 3 buc. Accesorii, piese Să fie
incluse toate acesoriile (cuvă, eprubete),
piese necesare pentru efectuarea analizelor
și buna funcționare ≥ 1000 analize
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

12 Analizator biochimic, semiautomat, cu
sistem de tip deschis Cod generic- 150250



12.1 33100000-1 Analizator biochimic, semiautomat, cu
sistem de tip deschis Cod generic- 150250

Bucată 1.00 Analizator biochimic, semiautomat, cu
sistem de tip deschis Cod 150250
Descriere Analizator semiautomat destinat
analizelor biochimice cu sistem de tip
deschis de reactivi Parametrul Specificația
Tip sistem Sistem deschis de reactivi Tip
probă Ser da Plasmă da Sînge intergu da
Urina da Reagenți Lichid da Cu
posibilitatea de a fi substituiți da Incubator
Temperatura termostatare 37°C
Capacitatea minim 8 tuburi Regimuri de
măsurare: Punct final da Cinetic da Mono
și bi-cromatic da Multipoint cinetic da
Sursa de lumină Minim 6 lungimi de undă
Data management Display da Memorie
internă da Imprimantă integrata da
Calibrarea automată da Alimentarea Rețea
electrică 220 V, 50 Hz da Accesorii Bec ≥
3 buc. Accesorii, piese Să fie incluse toate
acesoriile (eprubete), piese necesare
pentru efectuarea analizelor și buna
funcționare ≥ 1000 analize *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

13 Analizator portabil pentru diagnosticul
expres al riscului cardio-vascular Cod
generic- 150410



13.1 33100000-1 Analizator portabil pentru diagnosticul
expres al riscului cardio-vascular Cod
generic- 150410

Bucată 1.00 Analizator portabil pentru diagnosticul
expres al riscului cardio-vascular
Descriere Acest produs înclude analizatori
pentru expres didnosticul perametrilor de
bază în aprecierea riscului cardio-vascular
Cod 150410 Parametrul Specificația Teste
Colesterol total da Colesterol HDL da
Colesterol LDL da Trigliceride da
Glucoză da Lactat da Reagenți Cartușe
corespunzătoare testului da Livrați de
producător da Tip probă Sînge total,
capilar da *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

14 Analizator hematologic, automat (3 diff),
cu sistem de tip deschis Cod generic-
150510

14.1 33100000-1 Analizator hematologic, automat (3 diff), cu
sistem de tip deschis Cod generic- 150510

Bucată 8.00 Analizator hematologic, automat (3 diff),
cu sistem de tip deschis Cod 150510
Descriere Analizator hematologic automat
(3 diff) destinat analizei componenței
sanguine cu sistem deschis de reactivi
Parametrul Specificația Tip sistem deschis
Metode de analiză 3 diff Procedura de
curăţire automată Parametri determinați și
calculați: WBC RBC HGB HCT MCV
MCH MCHC PLT LYM MID GRA
LYM% MID% GRA% RDW-SD RDW-
CV PDW-SD PDW-CV MPV PCT
Capacitate (probe/oră) ≥60 Diluarea
automată Afişaj graphic Imprimantă
încorporată Sistem ID pacient da
Introducerea datelor manual Interfaţa PC
da Afişarea histogramelor da Stocarea
datelor da Calibrarea- automată
Histograme: WBC- repartizarea
leucocitelor după volum RBC-
repartizarea eritrocitelor după volum PLT-



repartizarea trombocitelor după volum
Afişarea pe ecran a tuturor datelor
histograme rezultate grafice rezultate din
arhivă date de service Afişarea rezultatelor
pe imprimantă Parametri determinaţi şi
calculaţi- histograme pe parametrii de
bază- RBC, WBC, PLT, date despre
pacient Indicatori de avertizare da Control
al calităţii în 3 nivele cu construirea
graficelor Levey-Janings Limba de
comunicare rom/rus Memorie internă >
1000 pacienţi Accesorii Vas pentru deşeuri
tuburi pentru reagenţi tuburi pentru
spălare Alimentare 220 V, 50 Hz Certificat
Certificat de la producător ce atestă
pregătirea specialiștilor pentru întreținerea
tehnică a echipamentului Reagenți
Reagenți "Să fie inclus toți reagenții
necesari pentru efectuarea analizelor și
buna funcționare a ≥ 1000 analize"
Accesorii, consumabile Să fie incluse
toate acesoriile, consumabile necesare
pentru efectuarea analizelor și buna
funcționare pentru ≥ 1000 analize
Perioada de valabilitate a reagentilor din
momentul livrarii ≥ 6 luni *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

15 Analizator hematologic, automat (5 diff),
cu sistem de tip deschis Cod generic-
150530

15.1 33100000-1 Analizator hematologic, automat (5 diff), cu
sistem de tip deschis Cod generic- 150530

Bucată 3.00 Analizator hematologic, automat (5 diff),
cu sistem de tip deschis Cod 150530
Descriere Analizator hematologic automat
(5 diff) cu sistem de reactivi de tip deschis
destinat analizei componenței sanguine
Parametru Specificaţia Tip sistem deschis
Metode de măsurare impendansmetrică



fotometrică optică (5 diff) Procedura de
curăţire automată Parametri determinați și
calculați: WBC RBC Hgb Hct MCV
MCH MCHC PLT LYM # MON# NEU#
BAS# EOS# LYM% MON% NEU%
BAS% EOS% RDW PDW MPV PCT
Capacitate (probe/oră) ≥ 60 Diluarea
automată Afişaj grafic Imprimantă color
Introducerea datelor manual Interfaţa PC
da Afişarea histogramelor da Stocarea
datelor da Calibrarea automată manuală
Grafice RBC (repartizarea eritrocitelor
după volum) PLT (repartizarea
trombocitelor după volum) Scatergrame
WBC - 5 diff Afişarea pe ecran a tuturor
datelor- histograme rezultate grafice
rezultate din arhivă date de servis
Monitorizarea datelor pacientului nume
pacient ID pacient sex vîrsta
Monitorizarea reactivelor numărul lotului
data expirării volumul rămas Afişarea
rezultatelor pe imprimantă Parametri
determinaţi şi calculaţi histograme pe
parametrii de bază- RBC, WBC, PLT date
despre pacient Indicatori de avertizare da
Control al calităţii ≥ 3 nivele Construirea
tabelelor și graficelor Levey-Janings
Memorie internă > 1000 pacienţi
Alimentarea 220 V, 50 Hz Accesorii Vas
pentru deşeuri tuburi pentru reagenţi
tuburi pentru spălare Limba de
comunicare rom/rus Reagenți Reagenți
"Să fie inclus toți reagenții necesari pentru
efectuarea analizelor și buna funcționare a
≥ 1000 analize" Accesorii, consumabile Să
fie incluse toate acesoriile, consumabile
necesare pentru efectuarea analizelor și
buna funcționare pentru ≥ 1000 analize
Perioada de valabilitate a reagentilor din
momentul livrarii ≥ 6 luni *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente



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

16 Analizator hematologic, automat, cu
modul VSH Cod generic- 150550

16.1 33100000-1 Analizator hematologic, automat, cu modul
VSH Cod generic- 150550

Bucată 2.00 Analizator hematologic, automat, cu
modul VSH Cod 150550 Descriere
Analizator hematologic automat (3 diff)
cu sistem de reactivi de tip deschis cu
modul VSH Parametru Specificaţie Tip
probă sînge venos sînge capilar Tip sistem
deschis Capacitate de lucru ≥ 60 probe/h
Canale separate pentru diluții și probe de
sînge pentru: WBC RBC Determinarea
următorilor parametri WBC RBC HTC
MCH RDW MCHC MCV PLT PDW PCT
MPV Numărarea absolută și procentuală
MONO LYMPH GR Histograme
histograma repartizării leucocitelor după
volum histograma repartizării eritrocitelor
după volum Histograma repartizării
trombocitelor după volum Afișaj LCD
touchscreen Afișarea tuturor datelor
monitorizate și calculate Sistema
hidraulică automată Printer termal
încorporat Autotestarea autodiagnostic
automonitoring mesaje de erori raporturi
de erori Alarme acustică vizuală cînd
vasele pentru reagenți sînt goale cînd
vasul pentru deșeuri este plin Softul softul
pentru controlul calității încorporat cu
posibilitate de up-datare și up-gradare
Memoria memorarea graficelor
memorarea rezultatelor cu histograme la
minim 1000 pacienți memorarea
parametrilor determinați inclusiv
diferencierea leucocitară și minim 3
histograme Roler-mixer Viteza de rotație
25- 35 grade Viteza de rulare 40- 60
rulări/minut Modul VSH Canale de citire
pentru minim 5 eprubete: Canale de citire
da Termostat încorporat pentru minim 5
eprubete: Termostat încorporat da Modul
de citire: Acces de citire randoom acces
Productivitatea Productivitatea ≥ 25
teste/oră Afișaj Afișaj LCD Tip citire:
Citire automată cu interpretare
Alimentarea Alimentare 220 V, 50 Hz
Condiții de livrare Consumabile ≥ 5000
eprubete fără vacuum eprubete pentru
colectarea sîngelui periferic ≥ 5000 unit.
eprubete pentru colectarea sîngelui venos
≥ 5000 unit. rolă din policlorură de vinil -
5 buc. reagenți pentru minim 1000
investigații Limba de comunicare rom/rus
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la



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

17 Analizator automat cu 40 canale, VSH
Cod generic- 150580



17.1 33100000-1 Analizator automat cu 40 canale, VSH Cod
generic- 150580

Bucată 5.00 Analizator automat cu 40 canale, VSH
Cod 150580 Descriere Analizator automat
VSH Canale de citire ≥ 40 da Termostat
încorporat da Modul de citire: Acces de
citire randoom acces Citire Productivitatea
≤ 30 min, 60 min. Afișaj Afișaj LCD Tip
citire: Citire automată cu interpretare
Corecție automată de temperatură da
Imprimantă termică da Alimentarea
Alimentare 220 V, 50 Hz Consumabile
Tuburi VSH 1000 buc. Vacutainerele
pentru colectarea sîngelui 1000 buc. Hîrtie
termică 10 buc. Kit control de calitate
VSH 2 buc. Perioada de valabilitate din
momentul livrarii ≥ 1 an *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

18 Analizator ionoselectiv Na, K Cod
generic- 150600



18.1 33100000-1 Analizator ionoselectiv Na, K Cod generic-
150600

Bucată 2.00 Analizator ionoselectiv Na, K Cod 150600
Descriere Analizatoarele de electroliţi
testează unul sau mai multi electroliţi
folosind electroade iono-selective.
Parametrul Specificația Tip probă Ser da
Urină da Plasmă da Sînge integru da
Autosampler Tub închis/deschis închis
Oprirea termostatului da Tip analize Na da
K da Spălare automată da Display LCD
sau LED da Printer da Data management
da Interfața PC da Reagenți Reagenți "Să
fie inclus toți reagenții necesari cît și alte
acesorii, piese necesare pentru efectuarea
analizelor și buna funcționare" ≥ 1000
analize Perioada de valabilitate a
reagentilor din momentul livrarii ≥ 6 luni
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

19 Analizator ionoselectiv Na, K, Cl Cod
generic- 150610



19.1 33100000-1 Analizator ionoselectiv Na, K, Cl Cod
generic- 150610

Bucată 1.00 Analizator ionoselectiv Na, K, Cl Cod
150610 Descriere Analizatoarele de
electroliţi testează unul sau mai multi
electroliţi folosind electroade iono-
selective. Parametrul Specificația Tip
probă Ser da Urină da Plasmă da Sînge
integru da Autosampler Tub închis/deschis
închis Oprirea termostatului da Tip analize
Na da K da Cl da Spălare automată da
Display LCD sau LED da Printer da Data
management da Interfața PC da Reagenți
Reagenți "Să fie inclus toți reagenții
necesari cît și alte acesorii, piese necesare
pentru efectuarea analizelor și buna
funcționare" ≥ 1000 analize Perioada de
valabilitate a reagentilor din momentul
livrarii ≥ 6 luni *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

20 Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++ Cod
generic- 150620



20.1 33100000-1 Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++ Cod
generic- 150620

Bucată 1.00 Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++ Cod
150620 Descriere Analizatoarele de
electroliţi testează unul sau mai multi
electroliţi folosind electroade iono-
selective. Parametrul Specificația Tip
probă Ser da Urină da Plasmă da Sînge
integru da Autosampler Tub închis/deschis
închis Oprirea termostatului da Tip analize
Na da K da Ca++ da Spălare automată da
Display LCD sau LED da Printer da Data
management da Interfața PC da Reagenți
Reagenți "Să fie inclus toți reagenții
necesari cît și alte acesorii, piese necesare
pentru efectuarea analizelor și buna
funcționare" ≥ 1000 analize Perioada de
valabilitate a reagentilor din momentul
livrarii ≥ 6 luni *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

21 Hemoglobinometru Cod generic- 150850



21.1 33100000-1 Hemoglobinometru Cod generic- 150850 Bucată 4.00 Hemoglobinometru Cod 150850 Descriere
"Hemoglobinometre specializate, bazate
pe tehnologia spectrofotometrică pentru
testarea mostrelor de sînge, ser, plasma. "
Parametru Specificația Metoda
Electrochimică Tip probă Capilar Venos
Volumul minimal al probei ≤ 10 µL Gama
de măsurare 2.5 - 15.5 mmol/L Timpul de
măsurare ≤ 10 sec. Ecran LCD da
Calibrarea Fără calibrare sau calibrare
automată Oprire automată da Memoria
numărul de teste ≥ 200 Data/ora și
rezultatul probei da Baterie internă da
Autonomie de la baterie ≥ 700 teste
Indicator baterie descărcată da Păstrarea
datelor din memorie la înlocuirea bateriei
da Accesorii, consumabile Toate
accesorile și consumabile să fie
compatibile da Baterie 1 buc. "Geantă de
transport pentru dispozitiv si accesorii
(ace, dispozitiv de intepare, teste)" da
Dispozitiv de întepare cu nivel reglabil de
strapungere da Soluție sau stripuri de
control da Ace sterile de unică utilizare
500 buc. "Teste cu termenul de
valabilitatea min. 12 luni la momentul
livrării" 500 buc. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

22 Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi)
Cod generic- 150910



22.1 33100000-1 Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) Cod
generic- 150910

Bucată 5.00 Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) Cod
150910 Descriere Centrifugele de
laborator sunt destinate pentru a centrifuga
sîngele. Parametrul Specificația Viteza de
rotație Maxim minimală, rpm reglabilă
Maximală, rpm ≥ 6000 Setări setarea
vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi
de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12
tuburi Timer Gama de timp 0 - ≥60 min
Incrementarea ≤1 min Securitatea
Blocarea capacului în timpul lucrului da
Indicatori Indicarori vizual și acustic da
Debalansare da Pornire/oprire da
Depășirea vitezei da Capac deschis da
Display Digital da Nivelul de zgomot ≤70
dB da Fereastra, orificiu sau alt acces,
necesar pentru efectuarea procedurii de
verificare periodica, conform normelor si
standartelor in viguare da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

23 Centrifuga, de laborator (24 tuburi) Cod
generic- 150920



23.1 33100000-1 Centrifuga, de laborator (24 tuburi) Cod
generic- 150920

Bucată 18.00 Centrifugă de laborator (24 tuburi) Cod
150920 Descriere Centrifugele de
laborator sunt destinate pentru a centrifuga
sîngele. Parametrul Specificația Viteza de
rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală,
rpm ≥ 3500 Setări setarea vitezei
Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 -
15 ml Numărul de tuburi 24 unitati Timer
Gama de timp 0 - ≥60 min Incrementarea
≤1 min Securitatea Blocarea capacului în
timpul lucrului da Indicatori Indicarori
vizual și acustic da Debalansare da
Pornire/oprire da Depășirea vitezei da
Capac deschis da Display Digital da
Nivelul de zgomot ≤ 60 dB da Fereastra,
orificiu sau alt acces, necesar pentru
efectuarea procedurii de verificare
periodica, conform normelor si
standartelor in viguare da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

24 Centrifuga, de laborator (32 tuburi) Cod
generic- 150930



24.1 33100000-1 Centrifuga, de laborator (32 tuburi) Cod
generic- 150930

Bucată 3.00 Centrifugă de laborator (32 tuburi) Cod
150930 Descriere Centrifugele de
laborator sunt destinate pentru a centrifuga
sîngele. Parametrul Specificația Viteza de
rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală,
rpm ≥ 3500 Setări setarea vitezei
Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 -
15 ml Numărul de tuburi 32 unitati Timer
Gama de timp 0 - ≥60 min Incrementarea
≤1 min Securitatea Blocarea capacului în
timpul lucrului da Indicatori Indicarori
vizual și acustic da Debalansare da
Pornire/oprire da Depășirea vitezei da
Capac deschis da Display Digital da
Nivelul de zgomot ≤ 60 dB da Fereastra,
orificiu sau alt acces, necesar pentru
efectuarea procedurii de verificare
periodica, conform normelor si
standartelor in viguare da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

25 Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi)
viteza redusa Cod generic- 150940



25.1 33100000-1 Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) viteza
redusa Cod generic- 150940

Bucată 3.00 Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi)
viteză redusă Cod 150940 Descriere
Centrifugele de laborator sunt destinate
pentru a centrifuga sîngele. Parametrul
Specificația Viteza de rotație Minimală,
rpm de la 1000 Maximală, rpm pină la
4500 Setări setarea vitezei Capacitatea
Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml
Numărul de tuburi 8-12 tuburi Timer
Gama de timp 0 - ≥60 min Incrementarea
≤1 min Securitatea Blocarea capacului în
timpul lucrului da Indicatori Indicarori
vizual și acustic da Debalansare da
Pornire/oprire da Depășirea vitezei da
Capac deschis da Display Digital da
Nivelul de zgomot ≤70 dB da Fereastra,
orificiu sau alt acces, necesar pentru
efectuarea procedurii de verificare
periodica, conform normelor si
standartelor in viguare da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

26 Centrifuga, de laborator (24 tuburi)
viteza redusa Cod generic- 150950



26.1 33100000-1 Centrifuga, de laborator (24 tuburi) viteza
redusa Cod generic- 150950

Bucată 1.00 Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză
redusă Cod 150950 Descriere Centrifugele
de laborator sunt destinate pentru a
centrifuga sîngele. Parametrul Specificația
Viteza de rotație Minimală, rpm 1000
Maximală, rpm 3500 Setări setarea vitezei
Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 -
15 ml Numărul de tuburi 24 unitati Timer
Gama de timp 0 - ≥60 min Incrementarea
≤1 min Securitatea Blocarea capacului în
timpul lucrului da Indicatori Indicarori
vizual și acustic da Debalansare da
Pornire/oprire da Depășirea vitezei da
Capac deschis da Display Digital da
Nivelul de zgomot ≤ 60 dB da Fereastra,
orificiu sau alt acces, necesar pentru
efectuarea procedurii de verificare
periodica, conform normelor si
standartelor in viguare da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

27 Coagulometru automat Cod generic-
151100



27.1 33100000-1 Coagulometru automat Cod generic-
151100

Bucată 1.00 Coagulometru automat Cod 151100
Descriere Coagulometru automat destinat
pentru testarea mostrelor preluate de la
pacienţi pentru determinarea factorilor de
coagulare a sîngelui destinat pentru
utilizarea laboratoarelor specializare.
Parametrul Specificația Configurația
Capacitatea sistemului ≥ 60 Capacitatea
Capacitatea de lucru, probe/h ≥150
Numărul de probe simultan la bord ≥ 15
Numărul de probe programate simultan ≥
40 Tip probă Plasma Teste APTT da D-
dimer da FIB da PT da TT da altele să se
indice Incubarea APTT Timp, min să se
indice Caracteristici de sistem
Autosampler Testul continuă în timp ce se
încără reactivi / consumabile Răcirea
reactivilor la bord da Data management
Display LCD TFT sau LED Imprimantă
da Interfață PC da Interfață LIS da Cititor
bar cod reagent probă *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

28 Coagulometru semiautomat Cod generic-
151110



28.1 33100000-1 Coagulometru semiautomat Cod generic-
151110

Bucată 7.00 Coagulometru semiautomat Cod 151110
Descriere Coagulometru semiautomat
destinat pentru testarea mostrelor preluate
de la pacienţi pentru determinarea
factorilor de coagulare a sîngelui.
Parametrul Specificația Configurația
Capacitatea sistemului ≥ 2 probe simultan
Tip probă plasmă da Teste APTT da FIB
da PT da TT da Data management Display
LCD sau LED Imprimantă da Interfață PC
da Interfață LIS da Cititor bar cod optional
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

29 Coagulometru portabil Cod generic-
151120



29.1 33100000-1 Coagulometru portabil Cod generic-
151120

Bucată 1.00 Coagulometru portabil Cod 151120
Descriere Coagulometru automat destinat
pentru testarea mostrelor preluate de la
pacienti pentru determinarea factorilor de
coagulare a sângelui. Parametrul
Specificația Configurația de masa sau
portabil Teste APTT da FIB da PT da TT
da Altele să se indice Calibrarea automată
da Data management Display da Memorie
internă da Imprimantă da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

30 Glucometru Cod generic- 151200



30.1 33100000-1 Glucometru Cod generic- 151200 Bucată 65.00 Glucometru Cod 151200 Descriere
"Analizatoare de glicemie mobile
(portabile) pentru folosirea acasă, în biroul
medicului, mașini de ambulanță sau
spitale. " Parametru Specificația Metoda
Electrochimică Tip probă Capilar Venos
Volumul minimal al probei ≤ 1 µL Gama
de măsurare 1-30,0 mmol/L Gama
hematocritului 25-60 % Timpul de
măsurare ≤ 10 sec. Ecran LCD da
Calibrarea Fără calibrare sau calibrare
automată Oprire automată da Memoria
numărul de teste ≥ 300 Data/ora și
rezultatul probei da Baterie internă da
Autonomie de la baterie ≥ 700 teste
Indicator baterie descărcată da Păstrarea
datelor din memorie la înlocuirea bateriei
da Accesorii, consumabile Toate
accesorile și consumabile să fie
compatibile da Baterie 1 buc. "Geantă de
transport pentru glucometru si accesorii
(ace, dispozitiv de intepare, teste)" da
Dispozitiv de întepare cu nivel reglabil de
strapungere da Ace sterile de unică
utilizare ≥ 400 buc. Teste cu termenul de
valabilitatea min. 18 luni ≥ 400 buc.
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

31 Analizator imunologic cu fluorescenta
Cod generic- 151400



31.1 33100000-1 Analizator imunologic cu fluorescenta Cod
generic- 151400

Bucată 1.00 Analizator imunologic cu fluorescență
Cod 151400 Descriere Analizatoare
utilizate pentru a detecta și/sau cuantifica
reacții imunologice. Technicile de
imunoanaliză implică interacțiunea unui
anticorp(Ap) cu un antigen(Ag) sau
hapten. Parametru Specificaţie Tip sistem
automat Tip probă urină ser plasmă sînge
integru Capacitate de lucru ≥ 30 probe/h
Randoom acces da Metoda fluorescență
Afișaj LCD, Touchscreen Printer da
Cititor cod bare da Sistem de control al
temperaturii separat pentru vîrfuri pentru
stripuri Interfață PC bidirecțională Teste
FSH BhCG HGH Progesteronul
Testosteron LHII DHEA-S Estradiol
Cortizol IgE total Alergeni specifici TSH3
TSH T4 T3 FT3 FT4 AFP CEA PSA CA
125 CA 27.29 CA 19.9 CA15.3 Anti TG
Ab Anti TPO Ab HIV Hepatite Proteina C
Procalcitonina vWF Galectina 3 D-Dimeri
TORC infecții Limba de comunicare
rom/rus Alimentarea 220 V, 50 Hz *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

32 Hota cu flux laminar Cod generic-
250100



32.1 33100000-1 Hota cu flux laminar Cod generic- 250100 Bucată 5.00 Hotă cu flux laminar Cod 250100
Descriere Dulapuri biologice de siguranță
care cuprind clasa II, folosite pentru
ventilare în laboratorul clinic. Exclude
clasa I, clasa a III, și hote cu flux
orizontal, precum și hote chimice și
debitul de aer laminar banci curate.
Parametru Specificaţie Descriere Hotă
microbiologică cu flux laminar vertical,
clasa II tip A2 Control controlat de
microprocesor sensor volumetric pentru
monitorizarea fluxului de aer epuizat
control automat al volumului de flux
prezentat Interior suprafața internă din oțel
inoxidabil antistatic Filtre HEPA sau
ULPA Prefiltru Eficiența de minim 85 %,
pentru particule de minim 0.5 microni,
clasa G4 Lumina interioară lumină rece,
integrată, cu intensitatea de minim 800 lux
lampa UV pentru sterilizare, fixată în
vitrina frontală Nivelul de zgomot nu mai
mare de 60dB Flux aer mai mult de 0.4
m/s Factorul de protecție (Apf) 1.5 10^5
Afijaj digital Alimentarea 220V, 50 Hz
Alarme Acustică Vizuală Capac de
închidere a exhaustării da Set de livrare
Hota cu filtre Lampă de iluminare lampă
UV suport pentru amplasarea hotei robinet
pentru vacuum robinet pentru gaze
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

33 Microscop binocular, simplu Cod
generic- 250200



33.1 33100000-1 Microscop binocular, simplu Cod generic-
250200

Bucată 19.00 Microscop binocular, simplu Cod 250200
Descriere Microscoapele cu lumină sînt
folosite în laboratoare clinice sau în
spitale pentru a examina lichide biologice,
ţesuturi, mase fecale. Parametru
Specificația Stand destinat lucrărilor în
Biologie şi Medicină pentru lumină
transmisă cu iluminare cu lampă Halogen
sau LED (LED preferabil); Măsuţa
mecanică pentru operare cu mâna dreaptă
cu acţionare coaxială pentru deplasarea pe
X și Y Fixator de probe (lamele) universal
pentru un singur specimen Revolver
pentru 5 obiective Obiective Plan
Achromat, fabrica din sticla 4x, 10x, 20x,
40x, 100x/1.25 Ulei Condensor universal
pre-centrat si pre-focusat cu slot-uri pentru
accesoriile pentru tehnica de vizualizare
cu contrast de fază și câmp întunecat
Diafragmă de câmp pentru iluminarea
Kohler Tub binocular cu unghi de
înclinare 30° cu ajustarea distanţei
interpupilare în diapazonul minim 52-75
mm; Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin
unul cu focusare) Iluminare halogen sau
LED Unitatea de alimentare încorporată
Accesorii Ulei de imersie – o sticluță
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

34 Microscop binocular, cu contrast de faza
Cod generic- 250210

34.1 33100000-1 Microscop binocular, cu contrast de faza
Cod generic- 250210

Bucată 4.00 Microscop binocular, cu contrast de fază
Cod 250210 Descriere "Microscoapele cu
lumină sînt folosite în laboratoare clinice
sau în spitale pentru a examina lichide
biologice, ţesuturi, mase fecale prin
metode de contrast: în cîmp iluminat, în
cîmp întunecat, fluorescent, de contrast



prin interferenţă, cu contrast de fază şi/sau
lumina polarizată." Parametru Specificația
Tip Configurat pentu tehnica de
vizualizare în câmp luminos, cîmp
întunecat și contrast de fază. Furnizat cu
accesoriile necesare pentru lucrul în câmp
luminos. Stand destinat lucrărilor în
Biologie şi Medicină pentru lumină
transmisă cu iluminare cu lampă Halogen
sau LED (LED preferabil); Măsuţa
mecanică pentru operare cu mâna dreaptă
cu acţionare coaxială pentru deplasarea pe
X și Y Fixator de probe (lamele) universal
pentru un singur specimen Revolver
pentru 5 obiective Obiective Plan
Achromat: 4x, 10x, 20x, 40x, 100x/1.25
Ulei Condensor universal pre-centrat si
pre-focusat cu slot-uri pentru accesoriile
pentru tehnica de vizualizare cu contrast
de fază și câmp întunecat Diafragmă de
câmp pentru iluminarea Koehler Tub
binocular cu unghi de înclinare 30° -cu
ajustarea distanţei interpupilare în
diapazonul minim 52-75 mm; Oculare
10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu
focusare) Iluminare halogen sau LED
Unitatea de alimentare încorporată
Accesorii Ulei de imersie – o sticluță
Accesorii pentru vizualizare în contrast de
fază *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

35 Microscop cu fluorescenta (binocular)
Cod generic- 250220



35.1 33100000-1 Microscop cu fluorescenta (binocular) Cod
generic- 250220

Bucată 13.00 Microscop cu fluorescenţă (binocular)
Cod 250220 Descriere Microscoapele cu
lumină sînt folosite în laboratoare clinice
sau în spitale pentru a examina lichide
biologice, ţesuturi, mase fecale Parametru
Specificația Sistem optic Sistem de
corectare optică infinit Măsuţa mecanică
pentru operare cu mâna dreaptă cu
acţionare coaxială pentru deplasarea pe X
și Y Fixator de probe (lamele) universal
pentru un singur specimen Cap revolver
pentru 5 obiective Obiective IOS Plan
Acromat: 4x/0.1, 10x/0.25, 40x/0.65,
100x/1.25 (Imersie în ulei) Tub binocular
cu unghi de înclinare 30° rotaţie, 360° cu
ajustarea distanţei interpupilare în
diapazonul minim 52-75mm Oculare -
cîmp larg WF 10x/22 – 2 buc.(cel puțin
unul cu focusare) Sistem de focalizare
Butoane coaxiale pe ambele părţi
macrometrice şi micrometrice. Sistem de
ajustare a tensiunii şi a distanţei maxime
parcurse pe axa Z. Iluminare Koehler,
lampă halogen 30W, intensitate ajustabilă,
LED Fluorescent Unitatea de alimentare-
încorporată Filtre B (FITC) (TRITC)
opţional V şi UV *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

36 Incubator (termostat) 20-35 L Cod
generic- 250300



36.1 33100000-1 Incubator (termostat) 20-35 L Cod generic-
250300

Bucată 6.00 Incubator (termostat) 20 - 35 l Cod
250300 Descriere "Incubatoarele
termostat, dispozitiv de laborator care se
utilizează pentru menţinerea îndelungată
la temperatură constantă a probelor pentru
a amplifica mostre testate de acizi nucleari
pentru utilizarea în tehnici de secvenţiere.
" Parametru Specificaţie Descriere
termostat utilizat în laborator Capacitate
20-35 l Domeniul de temperatură
programabil 37 - 42 grade Rezoluția de
programare ≤ 1 grad Timp de funcționare
1 - 999 min, neîntrerupt Afișaj LCD sau
LED Control Microprocesor Usa dubla da
Usa interna din sticla da Construcția
interioară din oțel inox Alarmă vizuala si
sonora divergență față de temperatura
setată Alimentarea 220 V, 50 Hz *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

37 Incubator (termostat) 40-60 L Cod
generic- 250310



37.1 33100000-1 Incubator (termostat) 40-60 L Cod generic-
250310

Bucată 10.00 Incubator (termostat) 40 - 60 l Cod
250310 Descriere "Incubatoarele
termostat, dispozitiv de laborator care se
utilizează pentru menţinerea îndelungată
la temperatură constantă a probelor pentru
a amplifica mostre testate de acizi nucleari
pentru utilizarea în tehnici de secvenţiere."
Parametru Specificaţie Descriere termostat
utilizat în laborator Capacitate 40 - 60 l
Domeniul de temperatură programabil 37
- 42 grade Rezoluția de programare ≤ 1
grad Timp de funcționare 1 - 999 min,
neîntrerupt Afișaj LCD sau LED Control
Microprocesor Usa dubla da Usa interna
din sticla da Construcția interioară din oțel
inox Alarmă vizuala si sonora divergență
față de temperatura setată Alimentarea 220
V, 50 Hz *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

38 Incubator (termostat) 80-100 L Cod
generic- 250320



38.1 33100000-1 Incubator (termostat) 80-100 L Cod
generic- 250320

Bucată 3.00 Incubator (termostat) 80 - 100 l Cod
250320 Descriere "Incubatoarele
termostat, dispozitiv de laborator care se
utilizează pentru menţinerea îndelungată
la temperatură constantă a probelor pentru
a amplifica mostre testate de acizi nucleari
pentru utilizarea în tehnici de secvenţiere."
Parametru Specificaţie Descriere
Termostat utilizat în laborator Capacitate
80 - 100 l Domeniul de temperatură
programabil 37 - 42 grade Rezoluția de
programare ≤ 1 grad Timp de funcționare
1 - 999 min, neîntrerupt Afișaj LCD sau
LED Control Microprocesor Usa dubla da
Usa interna din sticla da Construcția
interioară din oțel inox Alaramă vizuala si
sonora divergență față de temperatura
setată Alimentarea 220 V, 50 Hz *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

39 Agitator de laborator (orbital) Cod
generic- 250400



39.1 33100000-1 Agitator de laborator (orbital) Cod generic-
250400

Bucată 5.00 Agitator de laborator (orbital) Cod 250400
Descriere Pentru agitarea probelor în
condiţii ambientale: pe masa de laborator,
într-un incubator, într-o cameră climatică.
Folosit în laboratoarele din domeniul
biofarmaceutic şi biomedical. Parametru
Specificaţia Mişcarea Orbitală Afişarea
Digital Diametru al oscilării orbitale ≥ 3-
20 mm Control digital Viteză reglabilă 50
- 500 rpm, ±1rpm Alimentarea 220-240V,
50Hz Adaptor suplimentar necesar pentru
plăci şi tuburi da Temporizator funcţionare
continuă funcţionare temporizată de la
1min-99h Rezistent la prelucrarea chimică
da Platforme substituibile da Utilizabile în
incubator da Variaţia de temperatură +4…
40°C *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

40 Cititor de microplaci (ELISA) Cod
generic- 250410



40.1 33100000-1 Cititor de microplaci (ELISA) Cod generic-
250410

Bucată 1.00 Cititor de microplăci Cod 250410
Descriere Permite efectuarea testelor
pentru boli autoimune si pentru
alergologie prin metode cantitative şi
calitative. Parametrul Specificația Tip
sistem Sistem deschis Lungimi de undă de
la ≤ 330 pînă la ≥ 750 nm Sursa de lumină
Minim 5 lungimi de undă Centrul
acurateţea lungimii de undă +/- 2 nm
Sensibilitate ≤0.1 fluor/µm² Acurateţe 2%
Precizie ≤ 0.3 % Linearitatea +/- 2%
Timpul de măsurare ≤ 5 sec Sursa de
lumină halogen Fotodetector ≥ 9 Agitare 3
moduri Afişarea LCD Incubator Inclus da
Temperatura + 3⁰C pînă la + 50⁰C Data
management Display da Memorie internă
da Interfață PC da Imprimantă da
Calibrarea automată da Alimentarea
Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz da *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

41 Spalator pentru microplaci (ELISA) Cod
generic- 250420



41.1 33100000-1 Spalator pentru microplaci (ELISA) Cod
generic- 250420

Bucată 3.00 Spălător pentru microplăci Cod 250420
Descriere Este fabricat pentru curaţarea
diferitor tipuri de microplăci, complet
programabil asigurînd soluţii de diferite
concentraţii, aspiraţie,
aspiraţie/combinare/dozare. Parametru
Specificaţia Canale de la 8 pînă la 12
Capabile să spele toate tipurile de
microplăci da Dotat cu calibrator da
Afişare LCD Programabil da Alarmă da
Control automat Numărul ciclurilor de
spălare 1…15 Alimentare 220-240 V, 50
Hz *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

42 Agitator de laborator (orbital) pentru
PCR Cod generic- 250440



42.1 33100000-1 Agitator de laborator (orbital) pentru PCR
Cod generic- 250440

Bucată 1.00 Agitator de laborator (orbital) pentru PCR
Cod 250440 Descriere Pentru agitarea
probelor în condiţii ambientale: pe masa
de laborator, într-un incubator, într-o
cameră climatică. Folosit în laboratoarele
din domeniul biomedical. Parametru
Specificaţia Mişcarea Orbitală Afişaj
Digital Diametru al oscilării orbitale ≥ 2-
3,5 mm Control digital Viteză reglabilă
min 0 - 2200 rpm, ±100 rpm Alimentarea
220-240V, 50Hz Adaptor suplimentar
necesar pentru plăci şi tuburi da
Temporizator funcţionare continuă
funcţionare temporizată de la 1min-99min
Rezistent la prelucrarea chimică da
Platforme substituibile da Utilizabile în
incubator da Variaţia de temperatură +4…
40°C Accesorii placa/placi pentru 96
godeuri Adaptor tuburi de 2.0 ml - pentru
24 locuri Adaptor tuburi de 0.2 ml - pentru
32 locuri *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

43 Autoclav 15-20 L, fara vacuum, clasa A
Cod generic- 270100

43.1 33100000-1 Autoclav 15-20 L, fara vacuum, clasa A
Cod generic- 270100

Bucată 1.00 Autoclav 15-20L, fara vacuum, clasa A
Cod 270100 Descriere Sterilizatoare cu
aburi clasa A, utilizează aburi sub
presiune care generează căldură umedă ce
ajuta la eliminarea microbilor viabili din
dispozitive medicale nontermicsensibile,
inclusiv produse tolerante la căldură
folosite pentru îngrijirea pacientului cu
scopuri chirurgicale şi generale.
Construcția interioară este din oțel
inoxidabil. Parametrul Specificația Clasa
autoclavului Clasa A Construcția
interioară camera de sterilizare din oțel



inox Exterior metalic galvanizat sau oțel
inox sau alt material rezistent la coroziuni
Securitate la supraîncălzire da Securitate
la suprapresiune da Alarme acustică
vizuală Durata sterilizartii reglabilă da
Control Microprocesor Sistem de blocare
a ușii autoclavului care impiedică pornirea
ciclului dacă este ușa deschisă da Ușa
ramăne blocată pana la finisarea
procesului de sterilizare da Setarea de
catre utilizator a modului de lucru dorit da
Imprimanta optional Afișaj alfanumeric
Ciclu de strilizare Ciclu de presiune
pozitivă Ciclu de vacuum fară vacuum
Sistem de uscare da Facilități de setare
timp temperatura eliberare automată a
vaporilor racire rapidă Volum interior 15 -
20 L Precizie timp de sterilizare 1 min
Rafturi da, min. 3 tavi Regimuri de
sterilizare minim 4 regimuri Temperatura
de sterilizare 121℃, 134℃ Gama de
temperatură 105 - 134 grade C Cicluri
preprogramate Sterilizare, uscare
Capacitatea rezervorului de apă ≥ 2 L
Alimentare 220V, 50 Hz *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

44 Autoclav 21-25 L, cu vacuum, clasa B
Cod generic- 270110

44.1 33100000-1 Autoclav 21-25 L, cu vacuum, clasa B Cod
generic- 270110

Bucată 8.00 Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B Cod
270110 Descriere Sterilizatoare cu aburi
clasa B utilizează aburi sub presiune care
generează căldură umedă ce ajuta la
eliminarea microbilor viabili din
dispozitive medicale nontermicsensibile,
inclusiv produse tolerante la căldură
folosite pentru îngrijirea pacientului cu



scopuri chirurgicale şi generale.
Construcția interioară este din oțel
inoxidabil. Parametrul Specificația Clasa
autoclavului Clasa B Construcția
interioară camera de sterilizare din oțel
inox Exterior metalic galvanizat sau oțel
inox sau alt material rezistent la coroziuni
Securitate la supraîncălzire da Securitate
la suprapresiune da Alarme acustică
vizuală Durata sterilizartii reglabilă da
Control Microprocesor Sistem de blocare
a ușii autoclavului care impiedică pornirea
ciclului dacă este ușa deschisă da Ușa
ramăne blocată pana la finisarea
procesului de sterilizare da Suprafata
exterioara să nu se încălzească Setarea de
catre utilizator a modului de lucru dorit da
Imprimanta da Afișaj alfanumeric Ciclu de
strilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu
de vacuum da Pre şi post vacuum da,
selectabil 3 cicluri de prevacuum si uscare
vacuumata Sistem de uscare da Facilități
de setare timp temperatura eliberare
automată a vaporilor racire rapidă Volum
interior 21 - 25 L Precizie timp de
sterilizare 1 min Rafturi da, min. 4 tavi
Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri
Temperatura de sterilizare 121℃, 134℃
Gama de temperatură 105 - 134 grade C
Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare
Înregistrator date da Tip date data timp
temperatura presiune Capacitatea
rezervorului de apă min. 4 l Alimentare
220V, 50 Hz *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.



45 Autoclav 26-35 L, cu vacuum, clasa B
Cod generic- 270120

45.1 33100000-1 Autoclav 26-35 L, cu vacuum, clasa B Cod
generic- 270120

Bucată 4.00 Autoclav 26-35L, cu vacuum, clasa B Cod
270120 Descriere Sterilizatoare cu aburi
utilizează aburi sub presiune care
generează căldură umedă ce ajuta la
eliminarea microbilor viabili din
dispozitive medicale non-termic-sensibile,
inclusiv produse tolerante la căldură
folosite pentru îngrijirea pacientului cu
scopuri chirurgicale şi
generale.Construcția interioară este din
oțel inoxidabil. Parametrul Specificația
Clasa autoclavului Clasa B Construcția
interioară camera de sterilizare din oțel
inox Exterior metalic galvanizat sau oțel
inox. Securitate la supraîncălzire da
Securitate la suprapresiune da Alarme
acustică vizuală Durata sterilizartii
reglabilă da Control Microprocesor Sistem
de blocare a ușii autoclavului care
impiedică pornirea ciclului dacă este ușa
deschisă da Ușa ramăne blocată pana la
finisarea procesului de sterilizare da
Suprafata exterioara să nu se încălzească
Setarea de catre utilizator a modului de
lucru dorit da Imprimantă da Afișaj
alfanumeric Ciclu de strilizare Ciclu de
presiune pozitivă Ciclu de vacuum da Pre
şi post vacuum selectabil Sistem de uscare
da Facilități de setare timp temperatura
eliberare automată a vaporilor printare a
rezultatelor racire rapidă Volum interior
26 - 35 L Precizie timp de sterilizare 1
min Rafturi da, min. 4 tavi Regimuri de
sterilizare minim 4 regimuri Temperatura
de sterilizare 121℃, 134℃ Gama de
temperatură 105 - 134 grade C Cicluri
preprogramate Sterilizare, uscare
Înregistrator date da Tip date data timp
temperatura presiune Capacitatea
rezervorului de apă min. 4 l Alimentare
220V, 50 Hz *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la



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

46 Autoclav 100 l cu incarcare orizontala
(otel inox) cu ciclu vacuum Cod generic-
270130

46.1 33100000-1 Autoclav 100 l cu incarcare orizontala (otel
inox) cu ciclu vacuum Cod generic- 270130

Bucată 2.00 Autoclav 100 l cu încărcare orizontală
(oțel inox) cu ciclu de vacuum Cod
270130 Descriere Sterilizatoare cu aburi
cu ciclu de vacuum, cu încărcătură
orizontală, utilizează aburi sub presiune
care generează căldură umedă ce ajuta la
eliminarea microbilor viabili din
dispozitive medicale non termic sensibile,
inclusiv produse tolerante la căldură
folosite pentru îngrijirea pacientului cu
scopuri chirurgicale şi
generale.Construcția interioară este din
oțel inox. Parametrul Specificația
Încărcare orizontală Construcția interioară
din oțel inox Exterior metalic galvanizat
sau oțel inox. Securitate la supraîncălzire
da Alarme acustică, vizuală Durata
sterilizartii reglabilă da Regimuri de
sterilizare presetate ≥ 5 programe Setarea
de catre utilizator a regimului de
sterilizare dorit da Control electronic
Microprocesor Sistem de blocare a ușii
autoclavului care impiedică pornirea
ciclului dacă este ușa deschisă da Ușa
ramăne blocată pana la scaderea sfîrşitul
procesuluide sterilizare da Suprafata
exterioara să nu se încălzească Imprimantă
termică da Monitorizarea procesului pe
ecran LCD sau afișaj LED Monitorizarea
în timp real temperatura in camera de
sterilizare presiune (prin manometru sau
digital) vacuum (prin manometru sau
digital) Ciclu de strilizare Ciclu de
presiune pozitivă Ciclu de vacuum Pre şi
post vacuum selectabil Sistem de uscare
da Facilități de setare timp temperatura
eliberare automată a vaporilor, printare a
rezultatelor racire rapidă Volum interior
100 l, ± 10 l Rafturi minim 2 buc Precizie
timp de sterilizare ± 1 min. Gama de
temperatură: 105 - 134 grade C Precizie
temperatură ± 2℃ Autoclavul să fie
conectat la conductele de apă și canalizare
da "Să fie inclus sistem de filtrare a apei
utilizate pentru procesul de sterilizare " da
Înregistrator date da Tip date imprimate pe
hirtie data timp temperatura presiune
Alimentare Cerinţe de alimentare la
reţeaua electrică: 380V, 50 Hz *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și



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

47 Autoclav 100 l cu incarcare orizontala
(otel inox) Cod generic- 270160

47.1 33100000-1 Autoclav 100 l cu incarcare orizontala (otel
inox) Cod generic- 270160

Bucată 1.00 Autoclav 100 l cu încărcare orizontală
(oțel inox) fara vacuum Cod 270160
Descriere Sterilizatoare cu aburi fără
vacuum, cu încărcătură orizontală,
utilizează aburi sub presiune care
generează căldură umedă ce ajuta la
eliminarea microbilor viabili din
dispozitive medicale non-termic-sensibile,
inclusiv produse tolerante la căldură
folosite pentru îngrijirea pacientului cu
scopuri chirurgicale şi
generale.Construcția interioară este din
oțel inox. Parametrul Specificația
Încărcare orizontală Construcția interioară
din oțel inox Exterior metalic galvanizat
sau oțel inox. Securitate la supraîncălzire
da Alarme acustică vizuală Durata
sterilizartii reglabilă da Control
Microprocesor Sistem de blocare a ușii
autoclavului care impiedică pornirea
ciclului dacă este ușa deschisă da Ușa
ramăne blocată pana la scaderea sfîrşitul
procesuluide sterilizare da Suprafata
exterioara să nu se încălzească Setarea de
catre utilizator a modului de lucru dorit da
Imprimantă da Afișaj alfanumeric Ciclu de
strilizare Ciclu de presiune pozitivă
Sistem de uscare da Facilități de setare
timp temperatura eliberare automată a
vaporilor printare a rezultatelor racire
rapidă Volum interior 100 l Precizie timp
de sterilizare 1 min Rafturi (opțional)
Regimuri de sterilizare minim 5 regimuri
Gama de temperatură 105-134 grade C
Rezervor apă min. 15 l Înregistrator date
da Tip date data timp temperatura presiune
Alimentare Cerinţe de alimentare la
reţeaua electrică: 380V, 50 Hz *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -



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

48 Autoclav 100 l cu incarcare verticala
(otel inox) Cod generic- 270190

48.1 33100000-1 Autoclav 100 l cu incarcare verticala (otel
inox) Cod generic- 270190

Bucată 1.00 Autoclav 100 l cu încărcare verticală (oțel
inox) fara vacuum Cod 270190 Descriere
Sterilizatoare cu aburi fără vacuum, cu
încărcătură verticală, utilizează aburi sub
presiune care generează căldură umedă ce
ajuta la eliminarea microbilor viabili din
dispozitive medicale non-termic-sensibile,
inclusiv produse tolerante la căldură
folosite pentru îngrijirea pacientului cu
scopuri chirurgicale şi
generale.Construcția interioară este din
oțel inox. Parametrul Specificația
Încărcare verticală Construcția interioară
din oțel inox Exterior metalic galvanizat
sau oțel inox. Securitate la supraîncălzire
da Alarme acustică vizuală Durata
sterilizartii reglabilă da Control
Microprocesor Sistem de blocare a ușii
autoclavului care impiedică pornirea
ciclului dacă este ușa deschisă da Ușa
ramăne blocată pana la scaderea sfîrşitul
procesuluide sterilizare da Suprafata
exterioara să nu se încălzească Setarea de
catre utilizator a modului de lucru dorit da
Imprimantă da Afișaj alfanumeric Ciclu de
strilizare Ciclu de presiune pozitivă
Sistem de uscare da Facilități de setare
timp temperatura eliberare automată a
vaporilor printare a rezultatelor racire
rapidă Volum interior 100 l Precizie timp
de sterilizare 1 min Rafturi (opțional)
Regimuri de sterilizare minim 5 regimuri
Gama de temperatură 105 -134 grade C
Înregistrator date da Tip date data timp
temperatura presiune Alimentare Cerinţe
de alimentare la reţeaua electrică: 380V,
50 Hz *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al



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

49 Autoclav 200 l cu incarcare orizontala
(otel inox) Cod generic- 270210

49.1 33100000-1 Autoclav 200 l cu incarcare orizontala (otel
inox) Cod generic- 270210

Bucată 1.00 Autoclav 200 l cu încărcare orizontală
(oțel inox) cu ciclu de vacuum Cod
270210 Descrierea: Sterilizatoare cu aburi
cu ciclu de vacuum, cu încărcătură
orizontală, utilizează aburi sub presiune
care generează căldură umedă ce ajuta la
eliminarea microbilor viabili din
dispozitive medicale non-termic-sensibile,
inclusiv produse tolerante la căldură
folosite pentru îngrijirea pacientului cu
scopuri chirurgicale şi generale.
Construcția interioară este din oțel
Parametrul Specificația Încărcare
orizontală Încărcarea şi scoaterea
casoletelor se efectuează prin 2 uşi
separate, destinate pentru zona de primire
a casoletelor nesterile şi zona sterilă 2 uși
Construcția interioară din oțel inox
Construcția Exterioară metalic galvanizat
sau oțel inox. Securitate la supraîncălzire
da Alarme acustică, vizuală Durata de
sterilizare reglabilă da Regimuri de
sterilizare presetate ≥ 3 programe Setarea
de catre utilizator a regimului de
sterilizare dorit da Control electronic
Microprocesor Sistem de blocare a ușii
autoclavului care impiedică pornirea
ciclului dacă este ușa deschisă da Ușa
ramîne blocată pînă la scaderea sfîrşitul
procesului de sterilizare da Suprafata
exterioara să nu se încălzească Imprimantă
termică da Monitorizarea procesului pe
ecran LCD sau afișaj LED Monitorizarea
în timp real temperatura in camera de
sterilizare presiune (prin manometru sau



digital) vacuum (prin manometru sau
digital) Ciclu de sterilizare Ciclu de
presiune pozitivă Ciclu de vacuum Pre şi
post vacuum selectabil Sistem de uscare
da Facilități de setare timp temperatura
eliberare automată a vaporilor imprimarea
rezultatelor Volum interior ≥ 200 litri
Suport cu rafturi compatibil pentru
amplasarea instrumentelor și casoletelor ≥
2 suporturi datașabile rafturi min. 2 buc. la
fiecare suport Cărucior pentru includerea /
scoterea și transportarea suportului cu
rafturi ≥ 2 buc. Precizie timp de sterilizare
± 1 min. Gama de temperatură: 105 -134
grade C Precizie temperatură ± 2℃
Autoclavul să fie conectat la conductele
de apă și canalizare da Apa necesară
pentru procesul de autoclavare să fie
filtrată prin sistem de filtrare automatizat
cu auto generarea (curățare) a filtrelor da
dedurizare a apei cu min. 2 nivele de
filtrare Înregistrator date da Tip date
imprimate pe hirtie data timp temperatura
presiune Alimentare Cerinţe de alimentare
la reţeaua electrică: 380V, 50 Hz *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

50 Sterilizator 20 L Cod generic- 270300



50.1 33100000-1 Sterilizator 20 L Cod generic- 270300 Bucată 12.00 Sterilizator 20 L Cod 270300 Descriere
Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării
intrumentelor medicale cu consctrucție
interioară din oțel inox Parametru
Specificația Ventilaţie forţată, controlată
electronic Construcție interioară oțel inox
Construcție exterioară cu acoperire
anticorozivă Regimuri de sterilizare
programabile Protecție la supraîncălzire
analogical digitală Alarme acustică
vizuală Diagnostic automat cu afișarea
codului erorii Volumul 20 l, ± 5 l Camera
sterilizatorului Să mențină steril
instrumentele în interiorul camerei, să nu
fie orificii cu acces direct la exterior
Temperatura 50 - 200℃ Abaterea
temperatură nu mai mare de 3℃ Abatere
timp ≤ 1 min Timp de încălzire pînă la
180℃ ≤ 35 min Regim de sterilizare
prestabilite 180℃, 60 min 160℃, 150 min
120℃, 45 min Timpul de răcire ≤ 35 min,
pînă la 75℃ Deconectare de avariere la
temperatura 205 - 235℃ Tipul de
funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore
Rafturi ≥ 2 Alimentare 200-240V, 50 Hz
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

51 Sterilizator 40 L Cod generic- 270310



51.1 33100000-1 Sterilizator 40 L Cod generic- 270310 Bucată 5.00 Sterilizator 40 L Cod 270310 Descriere
Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării
intrumentelor medicale cu consctrucție
interioară din oțel inox Parametrul
Specificația Ventilaţie forţată, controlată
electronic Construcție interioară oțel inox
Construcție exterioară cu acoperire
anticorozivă Regimuri de sterilizare
programabile Protecție la supraîncălzire
analogical digitală Alarme acustică
vizuală Diagnostic automat cu afișarea
codului erorii Abaterea nu mai mare de 3
grade C Volumul 40 l, ± 5 l Camera
sterilizatorului Să mențină steril
instrumentele în interiorul camerei, să nu
fie orificii cu acces direct la exterior
Temperatura 50 - 200℃ Abaterea
temperatură nu mai mare de 3℃ Abatere
timp ≤ 1 min Timp de încălzire pînă la
180℃ ≤ 35 min Regim de sterilizare
prestabilite 180℃, 60 min 160℃, 150 min
120℃, 45 min Timpul de răcire ≤ 35 min,
pînă la 75℃ Deconectare de avariere la
temperatura 205 - 235℃ Tipul de
funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore
Rafturi ≥ 2 Alimentare 200-240V, 50 Hz
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

52 Sterilizator 80 L Cod generic- 270320



52.1 33100000-1 Sterilizator 80 L Cod generic- 270320 Bucată 8.00 Sterilizator 80 L Cod 270320 Descriere
Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării
intrumentelor medicale cu consctrucție
interioară din oțel inox Parametrul
Specificația Ventilaţie forţată, controlată
electronic Construcție interioară oțel inox
Construcție exterioară cu acoperire
anticorozivă Regimuri de sterilizare
programabile Protecție la supraîncălzire
analogical digitală Alarme acustică
vizuală Diagnostic automat cu afișarea
codului erorii Volumul 80 l, ± 10 l Camera
sterilizatorului Să mențină steril
instrumentele în interiorul camerei, să nu
fie orificii cu acces direct la exterior
Temperatura 50 - 200℃ Abaterea
temperatură nu mai mare de 3℃ Abatere
timp ≤ 1 min Timp de încălzire pînă la
180℃ ≤ 35 min Regim de sterilizare
prestabilite 180℃, 60 min 160℃, 150 min
120℃, 45 min Timpul de răcire ≤ 35 min,
pînă la 75℃ Deconectare de avariere la
temperatura 205 - 235℃ Tipul de
funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore
Rafturi ≥ 3 Alimentare 200-240V, 50 Hz
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

53 Sterilizator 110 L Cod generic- 270330



53.1 33100000-1 Sterilizator 110 L Cod generic- 270330 Bucată 4.00 Sterilizator 110 L Cod 270330 Descriere
Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării
intrumentelor medicale cu consctrucție
interioară din oțel inox Parametrul
Specificația Ventilaţie forţată, controlată
electronic Construcție interioară oțel inox
Construcție exterioară cu acoperire
anticorozivă Regimuri de sterilizare
programabile Protecție la supraîncălzire
analogical digitală Alarme acustică
vizuală Diagnostic automat cu afișarea
codului erorii Volumul 110l, ±10 l Camera
sterilizatorului Să mențină steril
instrumentele în interiorul camerei, să nu
fie orificii cu acces direct la exterior
Temperatura 50 - 200℃ Abaterea
temperatură nu mai mare de 3℃ Abatere
timp ≤ 1 min Timp de încălzire pînă la
180℃ ≤ 35 min Regim de sterilizare
prestabilite 180℃, 60 min 160℃, 150 min
120℃, 45 min Timpul de răcire ≤ 35 min,
pînă la 75℃ Deconectare de avariere la
temperatura 205 - 235℃ Tipul de
funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore
Rafturi ≥ 3 Alimentare 200-240V, 50 Hz
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

54 Sterilizator 200 L Cod generic- 270340



54.1 33100000-1 Sterilizator 200 L Cod generic- 270340 Bucată 3.00 Sterilizator 200 L Cod 270340 Descriere
Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării
intrumentelor medicale cu consctrucție
interioară din oțel inox Parametrul
Specificația Ventilaţie forţată, controlată
electronic Construcție interioară oțel inox
Construcție exterioară cu acoperire
anticorozivă Regimuri de sterilizare
programabile Protecție la supraîncălzire
analogical digitală Alarme acustică
vizuală Diagnostic automat cu afișarea
codului erorii Volumul 200, ± 20 l Camera
sterilizatorului Să mențină steril
instrumentele în interiorul camerei, să nu
fie orificii cu acces direct la exterior
Temperatura 50 - 200℃ Abaterea
temperatură nu mai mare de 3℃ Abatere
timp ≤ 1 min Timp de încălzire pînă la
180℃ ≤ 35 min Regim de sterilizare
prestabilite 180℃, 60 min 160℃, 150 min
120℃, 45 min Timpul de răcire ≤ 45 min,
pînă la 75℃ Deconectare de avariere la
temperatura 205 - 235℃ Tipul de
funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore
Rafturi ≥ 6 Suport pentru sterilizator da
Alimentare 200-240V, 50 Hz *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

55 Sterilizator 400 L Cod generic- 270350



55.1 33100000-1 Sterilizator 400 L Cod generic- 270350 Bucată 1.00 Sterilizator 400 L Cod 270350 Descriere
Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării
intrumentelor medicale cu consctrucție
interioară din oțel inox Parametrul
Specificația Ventilaţie forţată, controlată
electronic Construcție interioară oțel inox
Construcție exterioară cu acoperire
anticorozivă Regimuri de sterilizare
programabile Protecție la supraîncălzire
analogical digitală Alarme acustică
vizuală Diagnostic automat cu afișarea
codului erorii Volumul 400 ±50 l Camera
sterilizatorului Să mențină steril
instrumentele în interiorul camerei, să nu
fie orificii cu acces direct la exterior
Temperatura 50 - 200℃ Abaterea
temperatură nu mai mare de 3℃ Abatere
timp ≤ 1 min Timp de încălzire pînă la
180℃ ≤ 35 min Regim de sterilizare
prestabilite 180℃, 60 min 160℃, 150 min
120℃, 45 min Timpul de răcire ≤ 45 min,
pînă la 75℃ Deconectare de avariere la
temperatura 205 - 235℃ Tipul de
funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore
Rafturi ≥ 8, din oțel inox Alimentare 380
V, 50 Hz *Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

56 Distilator Cod generic- 270400



56.1 33100000-1 Distilator Cod generic- 270400 Bucată 16.00 Distilator Cod 270400 Descriere Aparat
electric ce produce apa distilata de inalta
calitate, chiar si in conditiile utilizarii unei
surse de apa de calitate scazuta cu
domeniul de utilizare în laborator,
farmacie, medical. Parametru Specificație
Recipient ≥ 2l Capacitatea de distilare ≥
25 l/h Materialul carcasei oțel inox
Materialul de contact si elemente de
incalzire oțel inox pH 5,0-7
Conductivitate 0,056-5,0 µs/cm Modul de
operare continuu Protectie in cazul
intreruperii accidentale a alimentarii cu
apa da Alimentare 380 V- 50 Hz *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

57 Distilator cu rezervor Cod generic-
270410



57.1 33100000-1 Distilator cu rezervor Cod generic- 270410 Bucată 4.00 Distilator cu rezervor Cod 270410
Descriere Aparat electric ce produce apa
distilata de inalta calitate, chiar si in
conditiile utilizarii unei surse de apa de
calitate scazuta cu domeniul de utilizare în
laborator, farmacie, medical. Parametru
Specificație Recipient 10 l, ± 3 l
Capacitatea de distilare ≥ 8 l/h Materialul
carcasei oțel inox Materialul de contact si
elemente de incalzire oțel inox pH 5,0-7
Conductivitate 0,056-5,0 µs/cm Modul de
operare continuu Rezervor de stocare a
apei distilate încorporat Protectie in cazul
intreruperii accidentale a alimentarii cu
apa da Accesorii filtre, praf pentru curățat
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

 
3. Criterii şi cerinţe de calificare

Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl.
3.1 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (F

3.4) din documentatia Standard confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei Ofertantului;

NU

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

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

NU

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

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



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

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

DA

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

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

NU

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

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

NU

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

Declarație pe proprie răspundere conform Formularului F
3.5) - original– confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Ofertantului;

NU

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

DA

3.10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform Formularului
(F 3.3) - original - confirmat prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Ofertantului;

NU

3.11 Raportul financiar Ultima situație financiară - Copie – confirmată prin
semnătura şi ştampila Ofertantului

NU

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

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

NU

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

Nu se cere NU

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

Nu se cere NU

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

DA

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

DA

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

DA

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

NU

3.19 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

–copie– eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al
Republicii Moldova), confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Ofertantului;

NU

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

- confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Ofertantului;

NU

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

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

DA

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

DA

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

DA

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

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

DA



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

- original–confirmat prin semnătura şi ștampila Ofertantului. DA

3.26 Declarație de la ofertant confirmată prin semnătură și ștampilă, în care să certifice că
anul producerii produsului este nu mai vechi de 3 ani.

DA

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

DA

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

DA

3.29 DUAE Formularul atașat la documentele licitației - original-
confirmat prin aplicarea semnăturii și 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. 19/00009 din 15.05.2019"

4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare
de:

1.00% din valoarea ofertei fără TVA.

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

DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013

4.5 Termenul de
livrare/prestare/executare:

până la 60 zile de la inregistrarea contractului de CAPCS,și instalarea/darea în
exploatare în termen de 14 zile din momentul livrării

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

4.8 Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 120 zile
4.9 Ofertele în valută străină: Nu se acceptă

 
5. Depunerea şi deschiderea ofertelor

5.1 Plicurile vor conţine următoarea
informaţie suplimentară:

Licitaţie publică nr. 19/00009 
Pentru achiziţionarea de: Achiziționarea centralizată a dispozitivelor medicale pentru
laborator conform necesităților IMSP, pentru anul 2019 

 Autoritatea contractantă: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE 

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

 A nu se deschide înainte de: 15.05.2019 10:00
5.2 Pentru depunerea ofertelor, adresa

autorităţii contractante/organizatorului
procedurii este:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Tel: 022-88-43-25 (48) 
Fax: 022884245 
E-mail: office@capcs.md 
Data-limită pentru depunerea ofertelor este: 
Data, Ora: 15.05.2019 10:00

5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la
următoare adresă:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Tel: 022884348 
Data, Ora: 15.05.2019 10:00

 
6. Evaluarea şi compararea ofertelor

6.1 Preţurile ofertelor depuse în diferite
valute vor fi convertite în:

Leu MD



Sursa ratei de schimb în scopul
convertirii:

BNM

Data pentru rata de schimb aplicabilă
va fi:

15.05.2019

6.2 Modalitatea de efectuare a evaluării: per poziție la cel mai mic preț fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor
6.3 Factorii de evaluarea vor fi următorii: Nu sunt

 
7. Adjudecarea contractului

7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru
adjudecarea contractului va fi:

Cel mai mic preţ

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

5.00%

7.3 Garanţia de bună execuţie a
contractului:

Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială)
conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – Formulare de contract

 sau
 Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform

următoarelor date bancare: 
 Beneficiarul plăţii: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN

SĂNĂTATE 
 Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat 

 Codul fiscal: 1016601000212 
 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA 

cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. 19/00009 din 15.05.2019"
7.5 Numărul maxim de zile pentru

semnarea şi prezentarea contractului
către autoritatea contractantă:

20 zile

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