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

nr. 20/00106 21.07.2020din

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

Achiziționarea de consumabile medicale și reactive pentru secția morfopatologie, conform
necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moşneaga" pentru anul 2021Obiectul achiziției:
33100000-1Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  45  din  21.07.2020.

În scopul achiziţionării "Achiziționarea de consumabile medicale și reactive pentru secția morfopatologie, conform necesităților
IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moşneaga" pentru anul 2021"

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

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

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1 Mucicarmine kit 4x100
1.00Set1.1 Mucicarmine kit 4x100 Mucicarmine kit 4x100 mL setul

din 4 reagenti in forma de solutie
gata pentru folosire ,cate 100 ml
fiecare, coloratia dupa Mayer,
minim pentru 100 teste- maxim 150
teste
Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului); Certificat IVD. Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator.
Prezentarea mostrelor in cantitatea
necesara pentru un ciclu de lucru
minim.

33100000-1

2 Van Gieson Trichrome kit 3x100 mL
2.00Set2.1 Van Gieson Trichrome kit 3x100 mL Van Gieson Trichrome kit 3x100

mL,  setul din 3 reagenti in forma
de solutie gata pentru folosire ,cate
100 ml fiecare. minim pentru 200
teste-maxim 250 teste. Colorarea
piselor histopatologice cu o
intensitate înaltă.  Cerințe de

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Set2.1 Van Gieson Trichrome kit 3x100 mL calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului);Certificat IVD. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator.
Prezentarea mostrelor in cantitatea
necesara pentru un ciclu de lucru
minim.

33100000-1

3 Xelen
600.00Litru3.1 Xelen Ambalaj-10 litre  butelie. Cerințe de

calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului); Certificat IVD. Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni.

33100000-1

4 Solutie de decalcinare
20.00Litru4.1 Solutie de decalcinare Butelie 2,5l. Cerințe de calitate:

Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului); Certificat IVD. Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

20.00Litru4.1 Solutie de decalcinare obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni. . Sigilate si
preambalate de la producator.
Prezentarea mostrelor in cantitatea
necesara pentru un ciclu de lucru
minim.

33100000-1

5 4% NB Formaldehyde
20.00Kilogram5.1 4% NB Formaldehyde Butelie 20 litrii -10% neutral

buffered and stabilized formalin
solution,pH:7,0 Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului);  Certificat IVD. Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator.
Prezentarea mostrelor in cantitatea
necesara pentru un ciclu de lucru
minim.

33100000-1

6 Acetona
5.00Litru6.1 Acetona Acetona, pur pentru analiza,ambalaj

25.Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului); Certificat IVD. Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Litru6.1 Acetona de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator.
Prezentarea mostrelor in cantitatea
necesara pentru un ciclu de lucru
minim.

33100000-1

7 Alcian Blue-P.A.S kit 7x500
4.00Set7.1 Alcian Blue-P.A.S kit 7x500 Alcian Blue-P.A.S kit 7x500.

minim pentru 400 teste-maxim 450
teste.Certificat ISO 13485 și/sau
ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului);  Certificat
IVD. Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni.

33100000-1

8 Congo Red Highman kit 3x100 mL
1.00Set8.1 Congo Red Highman kit 3x100 mL Congo Red Highman kit din 3

reagenti fiecarui component 100ml
in forma de solutie gata pentru
folosire.minim pentru 100 teste-
maxim 150 teste; Colorarea piselor
histopatologice cu o intensitate
înaltă. Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat.  Certificat IVD Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului); Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. Sigilate si
preambalate de la producator.
Prezentarea mostrelor in cantitatea
necesara pentru un ciclu de lucru
minim.

33100000-1

9 Eosin Y1% aqueous
60.00Litru9.1 Eosin Y1% aqueous EosinY1% solutie apoasa,gata

pentru pregatire, Butelie 2,5l.
Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

60.00Litru9.1 Eosin Y1% aqueous conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului); Certificat IVD. Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator.
Prezentarea mostrelor in cantitatea
necesara pentru un ciclu de lucru
minim.

33100000-1

10 Gimsa HP kit 100 teste
1.00Set10.1 Gimsa HP kit 100 teste Kit Gimsa HP(helicobacter pylori)

dupa Lennart,kit solutie gata pentru
folosire pentru 100 teste. Minim
pentru 100 teste - maxim 150 teste;
Colorarea piselor histopatologice cu
o intensitate înaltă     Cerințe de
calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului); Certificat IVD. Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni.

33100000-1

11 Gomori Trichrome kit
2.00Set11.1 Gomori Trichrome kit 5 reagenti a cîte 100 ml fiecare.

Minim pentru 200 teste    - maxim
250 teste;
Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului); Certificat IVD Date de

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Set11.1 Gomori Trichrome kit identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni.  Sigilate si
preambalate de la producator.
Prezentarea mostrelor in cantitatea
necesara pentru un ciclu de lucru
minim.

33100000-1

12 Hematoxilina prepreparata
60.00Litru12.1 Hematoxilina prepreparata Hematoxilina Harris,solutia

pregatita Butelie 2,5 l. Cerințe de
calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produ. sului);  Certificat IVD. Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator.
Prezentarea mostrelor in cantitatea
necesara pentru un ciclu de lucru
minim.

33100000-1

13 Luxol Fast Blue kit 4x100ml
1.00Set13.1 Luxol Fast Blue kit 4x100ml Luxol Fast Blue kit 4x100ml,setul

din 4 reagenti in forma de solutie
gata pentru folosire cite 100 ml
fiecare.  Minim pentru 100 teste    -
maxim 150 teste;Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului);  Certificat IVD.  Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Set13.1 Luxol Fast Blue kit 4x100ml să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni.  Sigilate si
preambalate de la producator.
Prezentarea mostrelor in cantitatea
necesara pentru un ciclu de lucru
minim.

33100000-1

14 Kit-periodic-Acid-Argint-Methenamină
1.00Set14.1 Kit-periodic-Acid-Argint-Methenamină Kit-periodic-Acid-Argint-

Methenamină pentru colorarea
structurilor argentafinei și a
rinichilor(P.A.S.M. / JONES KIT).
Recipient a cite un litru  Minim
pentru 100 teste    - maxim 150
teste;    Certificat CE sau declarație
de  conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului);  Certificat IVD. Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator.
Prezentarea mostrelor in cantitatea
necesara pentru un ciclu de lucru
minim.

33100000-1

15 Elastica van Gieson /Weigert Van Gieson
2.00Set15.1 Elastica van Gieson /Weigert Van Gieson Elastica van Gieson /Weigert Van

Gieson  kit de colorare - 4x100 mL,
Minim pentru 200 teste    - maxim
250 teste; Certificat CE sau
declarație de  conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului);  Certificat
IVD.  Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Set15.1 Elastica van Gieson /Weigert Van Gieson utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni.

33100000-1

16 Masson Trichrome kit
2.00Set16.1 Masson Trichrome kit Masson Trichrome kit, setul din 7

reagenti in forma de solutie gata
pentru folosire, volumul fiecatui
component al setului 100 ml.
Minim pentru 200 teste    - maxim
250 teste;         Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului); Certificat IVD. Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator.

33100000-1

17 Mediu de montare rapid lamele
5.00Litru17.1 Mediu de montare rapid lamele Mediu de montare pe baza de xilen

compatibele cu ClearVue Thermo
Scientific.Recipiente plastic 500
ml.
Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului);  Certificat IVD.  Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni.  Sigilate si
preambalate de la producator.
Prezentarea mostrelor in cantitatea
necesara pentru un ciclu de lucru
minim.

33100000-1
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18 Oil Red O kit 100 tests
1.00Set18.1 Oil Red O kit 100 tests Oil Red O kit 100 tests,  setul din 4

reagenti in forma de solutie gata
pentru folosire ,cate 100 ml fiecare,
coloratia dupa Johnson pentru
probe inghetate si proaspete.Minim
pentru 100 teste    - maxim 150
teste;  Certificat ISO 13485 și/sau
ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului); Certificat
IVD. Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni.  Sigilate si
preambalate de la producator.
Prezentarea mostrelor in cantitatea
necesara pentru un ciclu de lucru
minim.

33100000-1

19  Zielh Neelson pentre sectiuni
histopatologice

1.00Set19.1  Zielh Neelson pentre sectiuni histopatologice Set coloratie Zielh Neelson pentre
sectiuni histopatologice 5x100 ml.
Minim pentru 100 teste    - maxim
150 teste; Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului);  Certificat IVD Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator.

33100000-1

20 Indicatoare universale din hirtie pentru
identificarea pH (0-12)

500.00Bucată20.1 Indicatoare universale din hirtie pentru
identificarea pH (0-12)

Indicatoare universale din hirtie
pentru identificarea pH (0-12) a cite
100 bucați in cutie.  Certificat CE
sau declarație de  conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru

33100000-1
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500.00Bucată20.1 Indicatoare universale din hirtie pentru
identificarea pH (0-12)

produsul dat Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului);  Certificat
IVD. Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator.
Prezentarea mostrelor in cantitatea
necesara pentru un ciclu de lucru
minim.

33100000-1

21 Bluing Reagent pentru histopatologie
60.00Litru21.1 Bluing Reagent pentru histopatologie Apa(>99%), Sulfat de

magneziu(<1%), Bicarbonat de
sodium(<1%), 1-
tetradecanaminium, certificate IVD,
preambalata si sigilate de
producator.  Certificare IVD.
Preambalate si sigilate de la

33100000-1

22 Clarifier Reagent pentru histopatologie
60.00Litru22.1 Clarifier Reagent pentru histopatologie Reagent pentru histopatologie

Alcool etilic(70-76%), Acid
acetic(7-10%), Apa(5-10%), Alcool
izopropilic(4-5%), Alcool
metilic(4-5%). Certificare IVD.
Preambalate si sigilate de la
producator.  Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului);  Certificat
IVD. Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni.  Sigilate si
preambalate de la producator.
Prezentarea mostrelor in cantitatea
necesara pentru un ciclu de lucru
minim.

33100000-1

23 Orcein kit 5x250 mL
1.00Set23.1 Orcein kit 5x250 mL Orcein kit 5x250 mL,  setul din 5

reagenti in forma de solutie gata
pentru folosire ,cate 250 ml fiecare.
Minim pentru 100 teste    - maxim
150 teste;Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de

33100000-1
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1.00Set23.1 Orcein kit 5x250 mL conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului); Certificat IVD. Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni.  Sigilate si
preambalate de la producator.

33100000-1

24 Acid hematoxilina fotogumstica (P.T.A.H)
1.00Set24.1 Acid hematoxilina fotogumstica (P.T.A.H) Acid hematoxilina fotogumstica

(P.T.A.H),  setul din 5 reagenti in
forma de solutie gata pentru
folosire ,cate1000 ml fiecare.
Minim pentru 100 teste    - maxim
150 teste;Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului);  Certificat IVD. Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni.

33100000-1

25 P.A.S. Diastaza kit 6x100 mL
2.00Set25.1 P.A.S. Diastaza kit 6x100 mL P.A.S. Diastaza kit 6X100ml , setul

din 6 reagenti in forma de solutie
gata pentru folosire ,cite 100ml
fiecare,coloratia dupa Hotchinss-
McManus. Minim pentru 200 teste
- maxim 250 teste;Cerințe de
calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului);Certificat IVD.  Date

33100000-1
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2.00Set25.1 P.A.S. Diastaza kit 6x100 mL de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni.  Sigilate si
preambalate de la producator.
Prezentarea mostrelor in cantitatea
necesara pentru un ciclu de lucru
minim.

33100000-1

26 P.A.S. kit 5x100 mL
2.00Set26.1 P.A.S. kit 5x100 mL P.A.S. kit 5X100ml , setul din 5

reagenti in forma de solutie gata
pentru folosire ,cite 100ml
fiecare,coloratia dupa Hotchinss-
McManus. Minim pentru 200 teste
- maxim 250 teste;Cerințe de
calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului);  Certificat IVD. Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni.  Sigilate si
preambalate de la producator.
Prezentarea mostrelor in cantitatea
necesara pentru un ciclu de lucru
minim.

33100000-1

27 Termometru pentru masurarea
temperaturii frigidere si camere frigorifice

4.00Bucată27.1 Termometru pentru masurarea temperaturii
frigidere si camere frigorifice

Termometru pentru masurarea
temperaturii frigidere si camere
frigorifice cu indice de eroare +-1,5
grade Celsius. Diapazonul de
temperatura sa fie -35 pina la+50
Certificate  Certificat IVD,
Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile

33100000-1
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4.00Bucată27.1 Termometru pentru masurarea temperaturii
frigidere si camere frigorifice

de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni.. Sigilate si
preambalate de la producator.
Prezentarea mostrelor in cantitatea
necesara pentru un ciclu de lucru
minim.

33100000-1

28 Perls kit
1.00Set28.1 Perls kit 3 reagenti a cîte 250 ml.       Minim

pentru 100 teste    - maxim 150
teste;
Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului); Certificat IVD. Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator.

33100000-1

29 OG6
30.00Litru29.1 OG6 Reactiv monocromat pentru

colorare matur și matur celule
scuamoase keratinizate. Conține
colorant Orange G care petează
citoplasma portocalie. Butelii a cite
2.5 litri.  Colorarea piselor
histopatologice cu o intensitate
înaltă. Certificat ISO 13485 și/sau
ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului);  Certificat
IVD. Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de

33100000-1
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30.00Litru29.1 OG6 utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni.  Sigilate si
preambalate de la producator.
Prezentarea mostrelor in cantitatea
necesara pentru un ciclu de lucru
minim.

33100000-1

30 EA 50 reagent, Pap
30.00Litru30.1 EA 50 reagent, Pap Reactivul policromatic pentru

colorarea și diferențierea celulelor
scuamoase. Contrasteină pentru
probele de ginecologie din
citologie, petează citoplasma
albastru-verde și roz, cu accent pe
culoarea albastru și roz. Cerințe de
calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului);  Certificat IVD. Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator.
Prezentarea mostrelor in cantitatea
necesara pentru un ciclu de lucru
minim.

33100000-1

31 Alcool prepreparat 70%
100.00Litru31.1 Alcool prepreparat 70% Solutie alcool etilic 70% denaturat,

gata pentru folosire in laborator
Butelie 10 l.Colorarea piselor
histopatologice cu o intensitate
înaltă
Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului); Certificat IVD. Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de

33100000-1
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100.00Litru31.1 Alcool prepreparat 70% performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni.  Sigilate si
preambalate de la producator.
Prezentarea mostrelor in cantitatea
necesara pentru un ciclu de lucru
minim.

33100000-1

32 Alcool prepreparat 80%
100.00Litru32.1 Alcool prepreparat 80% Solutie alcool etilic 80% denaturat,

gata pentru folosire in laborator
Butelie 10 l.
Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni.Certificat IVD.
Sigilate si preambalate de la
producator. Prezentarea mostrelor
in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim.

33100000-1

33 Alcool prepreparat 100%
500.00Litru33.1 Alcool prepreparat 100% Solutie alcool etilic 100%

denaturat, gata pentru folosire in
laborator Butelie 10 l.
Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului); Certificat IVD.  Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai

33100000-1
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500.00Litru33.1 Alcool prepreparat 100% putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator.
Prezentarea mostrelor in cantitatea
necesara pentru un ciclu de lucru
minim.

33100000-1

34 Parafin omogenizat cu aditivi sintetici
inlocuitori de ceara (granulat) 56-58 grade

500.00Kilogram34.1 Parafin omogenizat cu aditivi sintetici
inlocuitori de ceara (granulat) 56-58 grade

10 kg sac;      Parafina histologica
cu substinuentii de ceara, punct de
solidificare. 56-58 oC, amb.
Granulata.
Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului);  Certificat IVD. Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator.
Prezentarea mostrelor in cantitatea
necesara pentru un ciclu de lucru
minim.

33100000-1

35 Lame histologie pnetu IHC
4000.00Bucată35.1 Lame histologie pnetu IHC Foarte transparent și achromatic

practic fără culoare, deformare;
omogenitate optică ridicată  practic
fără incluziuni, dungi, bule etc. ;
transmisie spectrală înaltă;
planaritate bună; stabilitate chimică
foarte bună; indicele de refracție
ajustat pentru microscoape;fabricate
din sticla sodica clasa hidrolitica 3,
dimensiuni: aproximativ 76 x 26
mm, grosime aproximativ 1.1 mm,
lame cu margine mata de 20 mm (la
un capat, pe ambele parti), cu  cap
rodat la 45º, pre-curatate, gata de
utilizare, autoclavabile, in cutii de
50 de bucati.  compatibile cu
coversliper Thermo  Scientific
Microm CTM6, Ventana
BenchMark GX Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului), Certificat IVD. Date de
identitate (denumirea, numărul

33100000-1
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4000.00Bucată35.1 Lame histologie pnetu IHC lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator.
Prezentarea mostrelor in cantitatea
necesara pentru un ciclu de lucru
minim.

33100000-1

36 Lame histologice de sticla
60000.00Bucată36.1 Lame histologice de sticla Foarte transparent și achromatic

practic fără culoare, deformare;
omogenitate optică ridicată  practic
fără incluziuni, dungi, bule etc. ;
transmisie spectrală înaltă;
planaritate bună; stabilitate chimică
foarte bună; indicele de refracție
ajustat pentru microscoape;fabricate
din sticla sodica clasa hidrolitica 3,
dimensiuni: aproximativ 76 x 26
mm, grosime aproximativ 1.1 mm,
lame cu margine mata (alba) de 20
mm (la un capat, pe ambele parti),
cu  cap rodat la 45º, pre-curatate,
gata de utilizare, autoclavabile, in
cutii de 50 de bucati.  compatibile
cu coversliper Thermo  Scientific
Microm CTM6, Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului);  Certificat IVD. Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni.

33100000-1

37 Lame pentru microtom
1250.00Bucată37.1 Lame pentru microtom lungimea:80mm; latimea:8mm;

35grade;otel-carbon(cutie-50 buc).
Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1250.00Bucată37.1 Lame pentru microtom corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului)  Certificat IVD. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni.

33100000-1

38 Lame pentru criotom
750.00Bucată38.1 Lame pentru criotom lungimea:80mm; latimea:8mm;

35grade;otel-carbon(cutie-50 buc).
Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001  Certificat IVD. Sigilate si
preambalate de la producator.

33100000-1

39 Casete histologice cu capace
60000.00Bucată39.1 Casete histologice cu capace (material –masă plastică, unica

folosință) pentru procesarea
histopatologică a materialului
bioptic și postoperator și
incluzionarea în blocurile
parafinice. să se închidă ușor și să
nu se deschidă în timpul lucrului.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului)  Certificat IVD.  Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni.   Sigilate si
preambalate de la producator.
Prezentarea mostrelor in cantitatea
necesara pentru un ciclu de lucru
minim.

33100000-1

40 Lamele histologice de acoperire
80000.00Bucată40.1 Lamele histologice de acoperire Foarte transparent și achromatic

practic fără culoare, deformare;
omogenitate optică ridicată  practic
fără incluziuni, dungi, bule etc. ;
transmisie spectrală înaltă;

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

80000.00Bucată40.1 Lamele histologice de acoperire planaritate bună; stabilitate chimică
foarte bună; indicele de refracție
ajustat pentru microscoape;
fabricate din sticlă borosilicată;
destinate pentru aparate de
acoperire automatizată ; dim.
50x24mm/0,13-0,17mm (#1,5),
dispuse in cosuri a cite 500
bucati/cos, preambalate și sigilate
de la producator,    compatibile cu
coversliper ClearVue Thermo
Scientific, Thermo  Scientific
Microm CTM6, Ventana
BenchMark GX, Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului) Certificat IVD.  Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator.
Prezentarea mostrelor in cantitatea
necesara pentru un ciclu de lucru
minim.

33100000-1

41 Formalina 37%
200.00Litru41.1 Formalina 37% Butelie-20 - formalina 37%Cerințe

de calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului) Certificat IVD. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni.  Sigilate si
preambalate de la producator.

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

200.00Litru41.1 Formalina 37% Prezentarea mostrelor in cantitatea
necesara pentru un ciclu de lucru
minim. Sigilate si preambalate de la
producator. Prezentarea mostrelor
in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim.

33100000-1

42 10% NB Formaldehyde
800.00Kilogram42.1 10% NB Formaldehyde Butelie-20 -25% neutral buffered

and stabilized formalin solution,
pH7,0Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului) Certificat IVD. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni.  Sigilate si
preambalate de la producator.
Prezentarea mostrelor in cantitatea
necesara pentru un ciclu de lucru
minim.

33100000-1

43 Acid alcohol
60.00Litru43.1 Acid alcohol Cerințe de calitate:

Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului)  Certificat IVD. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator.
Prezentarea mostrelor in cantitatea
necesara pentru un ciclu de lucru
minim.

33100000-1

44 Laverane de laborator
20.00Bucată44.1 Laverane de laborator  Cu fixarea lamelor vertical pentru33100000-1
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

20.00Bucată44.1 Laverane de laborator 10 lame.
Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului)  Certificat IVD. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator.
Prezentarea mostrelor in cantitatea
necesara pentru un ciclu de lucru
minim.

33100000-1

45 Miner pentru sectionarea materialului
tisular.

5.00Bucată45.1 Miner pentru sectionarea materialului tisular. lungime mâner-217mm, realizat din
cauciuc special,  Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului) Certificat IVD.  Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. Sigilate si
preambalate de la producator.
Prezentarea mostrelor in cantitatea
necesara pentru un ciclu de lucru
minim.

33100000-1

46 Spray crio cu jet
20.00Flacon46.1 Spray crio cu jet Spray crio cu jet direct si control de

presiune pentru utilizarea la
temeperaturi de -20;-30 de grade
Celsius, volum de 0,5 litri, fre fluor
butan. Certificat IVD. Sigilate si
preambalate de la producator.
Prezentarea mostrelor in cantitatea
necesara pentru un ciclu de lucru
minim.

33100000-1

47 Cosuri pentru lame
15.00Bucată47.1 Cosuri pentru lame Sa fie din plastic rezistent la soluții

corozive compatibile pentru
instrumentul ClearVue Thermo

33100000-1
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15.00Bucată47.1 Cosuri pentru lame Scientific,  Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului)  Certificat
IVD; Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă.  De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator.
Prezentarea mostrelor in cantitatea
necesara pentru un ciclu de lucru
minim.

33100000-1

48 Dieterle’s Stain
1.00Set48.1 Dieterle’s Stain Set coloratie prepreparate Dieterle’s

Stain pentre sectiuni
histopatologice. Minim pentru 100
teste    - maxim 150 teste; Cerințe
de calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului)  Certificat IVD; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator.

33100000-1

49 Grocott’s Methenamine Silver (GMS) Stain
1.00Set49.1 Grocott’s Methenamine Silver (GMS) Stain Set coloratie prepreparate Grocott’s

Methenamine Silver (GMS) Stain
pentre sectiuni  histopatologice.
Minim pentru 100 teste    - maxim
150 teste;Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului)  Certificat IVD; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod

33100000-1
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1.00Set49.1 Grocott’s Methenamine Silver (GMS) Stain obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni.Sigilate si preambalate
de la producator.

33100000-1

50 Sayeed’s Stain (Schiff’s reagent, 0.5%
periodic acid,Mayer’s hemalum

1.00Set50.1 Sayeed’s Stain (Schiff’s reagent, 0.5%
periodic acid,Mayer’s hemalum

Set coloratie prepreparate Sayeed’s
Stain (Schiff’s reagent, 0.5%
periodic acid,Mayer’s hemalum
pentre sectiuni  histopatologice.
Minim pentru 100 teste    - maxim
150 teste;Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului) Certificat IVD; Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni.Sigilate si preambalate
de la producator.

33100000-1

51 Warthin-Starry Stain
1.00Set51.1 Warthin-Starry Stain Set coloratie prepreparate Warthin-

Starry Stain pentre sectiuni
histopatologice. Minim pentru 100
teste    - maxim 150 teste;Cerințe de
calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului)  Certificat IVD; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de

33100000-1
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1.00Set51.1 Warthin-Starry Stain utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni.  Sigilate si
preambalate de la producator.

33100000-1

52 Jones’ Basement Membrane Periodic
Schiff-Methenamine Silver (PASM) Stain

1.00Set52.1 Jones’ Basement Membrane Periodic Schiff-
Methenamine Silver (PASM) Stain

Set coloratie prepreparate Jones’
Basement Membrane Periodic
Schiff-Methenamine Silver
(PASM) Stain pentre sectiuni
histopatologice. Minim pentru 100
teste    - maxim 150 teste; Cerințe
de calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului)  Certificat IVD; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni.  Sigilate si
preambalate de la producator.

33100000-1

53 Reticulina
1.00Set53.1 Reticulina Set coloratie prepreparate

Reticulina pentre sectiuni
histopatologice. Minim pentru 100
teste    - maxim 150 teste; Cerințe
de calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului)  Certificat IVD; Date
de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la
deschidere sa fie valabile nu mai
putin 12 luni.  Sigilate si
preambalate de la producator.

33100000-1
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Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
în termen de pînă la 30 zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului (IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Mosneaga”)
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

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

1 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (se va indica)

Nu

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

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

Da

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

Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
ofertantului

Nu

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

Nu se cere Nu

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

Nu se cere Nu

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

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

Nu

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

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

Nu

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

Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (se va indica)

Nu

9 Oferta conform Formularul ofertei F3.1 - original - confirmat
prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului

Da

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

Nu

11 Raportul financiar Ultimul raport financiar, copie – confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului

Da

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

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

Nu

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

Nu se cere Nu

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

Nu se cere Nu

15 Garanţia pentru ofertă (F3.2) -original- prevăzută în punctul IPO 23,1; conform
formularului F 3.2 din Documentația standard

Da

16 Lista fondatorilor operatorilor economici (numele,
prenumele, codul presonal) – confirmată prin
semnătura și ștampila Participantului;

(numele, prenumele, codul presonal) – confirmată prin
semnătura și ștampila Participantului;

Da

17 Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de
bugetul public naţional

eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului
Fiscal al Republicii Moldova), valabil la data
deschiderii ofertelor – copie – confirmată prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

Da

18 Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont – copie –
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei

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

Participantului;
19 Formularul specificațiilor tehnice F4.1 original - conform Formularului electronic plasat pe

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

Da

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

Da

21 Document Unic de Achiziții European (DUAE) original, completat conform modelului atașat, cu
aplicarea suplimentară a semnăturii și ștampilei
Participantului

Da

22 Declaratie Pentru produsele noi sau necunoscute de medici, vor fi
prezentate mostre de către potențialii cîștigători în
termen de 5 zile de la solicitare

Da

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

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

Setul de documente poate fi primit la adresa: http://capcs.md/anunturi-licitatii-1-2/.
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: 11.08.2020 11:00
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 120 zile

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

11.08.2020 11:00la:
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1pe adresa:

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

Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 2%

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

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



pag. 27

Conducătorul grupului de lucru: ANTOCI IVAN
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FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

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

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

procedurii:
CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

1.2. Obiectul achiziţiei: Achiziționarea de consumabile medicale și reactive pentru secția morfopatologie,
conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moşneaga" pentru
anul 2021

1.3. Numărul procedurii: 20/00106
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publică
1.5. Codul CPV: 33100000-1
1.6. Numărul şi data Buletinului

Achiziţiilor Publice:
45 din 21.07.2020

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor
publici:

CNAM

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

partenerului de dezvoltare:
Nu se utilizează

1.10. Denumirea cumpărătorului: CAPCS
1.11. Destinatarul: MSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moşneaga"
1.12. Limba de comunicare: De stat
1.13. Pentru clarificarea documentelor de

atribuire, adresa autorităţii
contractante este:

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

1.14. Contract de achiziţie rezervat
atelierelor protejate

2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice:

Nr. d/o Cod CPV Denumire Bunuri solicitate
Unitatea

de
măsură

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă

1 Mucicarmine kit 4x100
1.1 33100000-1 Mucicarmine kit 4x100 Set 1.00 Mucicarmine kit 4x100 mL setul din 4

reagenti in forma de solutie gata pentru
folosire ,cate 100 ml fiecare, coloratia
dupa Mayer, minim pentru 100 teste-
maxim 150 teste Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului); Certificat IVD.
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator. Prezentarea
mostrelor in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim.
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2 Van Gieson Trichrome kit 3x100 mL
2.1 33100000-1 Van Gieson Trichrome kit 3x100 mL Set 2.00 Van Gieson Trichrome kit 3x100 mL,

setul din 3 reagenti in forma de solutie
gata pentru folosire ,cate 100 ml fiecare.
minim pentru 200 teste-maxim 250 teste.
Colorarea piselor histopatologice cu o
intensitate înaltă. Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului);Certificat IVD. Date
de identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator. Prezentarea
mostrelor in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim.

3 Xelen
3.1 33100000-1 Xelen Litru 600.00 Ambalaj-10 litre butelie. Cerințe de

calitate: Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului); Certificat IVD.
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.

4 Solutie de decalcinare
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4.1 33100000-1 Solutie de decalcinare Litru 20.00 Butelie 2,5l. Cerințe de calitate: Certificat
CE sau declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001
(în dependență de categoria produsului);
Certificat IVD. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. . Sigilate si
preambalate de la producator. Prezentarea
mostrelor in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim.

5 4% NB Formaldehyde
5.1 33100000-1 4% NB Formaldehyde Kilogram 20.00 Butelie 20 litrii -10% neutral buffered and

stabilized formalin solution,pH:7,0
Cerințe de calitate: Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria produsului);
Certificat IVD. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator. Prezentarea
mostrelor in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim.

6 Acetona
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6.1 33100000-1 Acetona Litru 5.00 Acetona, pur pentru analiza,ambalaj
25.Cerințe de calitate: Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria produsului);
Certificat IVD. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator. Prezentarea
mostrelor in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim.

7 Alcian Blue-P.A.S kit 7x500
7.1 33100000-1 Alcian Blue-P.A.S kit 7x500 Set 4.00 Alcian Blue-P.A.S kit 7x500. minim

pentru 400 teste-maxim 450
teste.Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001
(în dependență de categoria produsului);
Certificat IVD. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.

8 Congo Red Highman kit 3x100 mL
8.1 33100000-1 Congo Red Highman kit 3x100 mL Set 1.00 Congo Red Highman kit din 3 reagenti

fiecarui component 100ml in forma de
solutie gata pentru folosire.minim pentru
100 teste-maxim 150 teste; Colorarea
piselor histopatologice cu o intensitate
înaltă. Cerințe de calitate: Certificat CE
sau declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul dat.
Certificat IVD Certificat ISO 13485 și/sau
ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. Sigilate si preambalate de
la producator. Prezentarea mostrelor in
cantitatea necesara pentru un ciclu de
lucru minim.
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9 Eosin Y1% aqueous
9.1 33100000-1 Eosin Y1% aqueous Litru 60.00 EosinY1% solutie apoasa,gata pentru

pregatire, Butelie 2,5l. Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului); Certificat IVD.
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator. Prezentarea
mostrelor in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim.

10 Gimsa HP kit 100 teste
10.1 33100000-1 Gimsa HP kit 100 teste Set 1.00 Kit Gimsa HP(helicobacter pylori) dupa

Lennart,kit solutie gata pentru folosire
pentru 100 teste. Minim pentru 100 teste -
maxim 150 teste; Colorarea piselor
histopatologice cu o intensitate înaltă
Cerințe de calitate: Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria produsului);
Certificat IVD. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.

11 Gomori Trichrome kit
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11.1 33100000-1 Gomori Trichrome kit Set 2.00 5 reagenti a cîte 100 ml fiecare. Minim
pentru 200 teste - maxim 250 teste;
Cerințe de calitate: Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria produsului);
Certificat IVD Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator. Prezentarea
mostrelor in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim.

12 Hematoxilina prepreparata
12.1 33100000-1 Hematoxilina prepreparata Litru 60.00 Hematoxilina Harris,solutia pregatita

Butelie 2,5 l. Cerințe de calitate: Certificat
CE sau declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001
(în dependență de categoria produ. sului);
Certificat IVD. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator. Prezentarea
mostrelor in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim.

13 Luxol Fast Blue kit 4x100ml
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13.1 33100000-1 Luxol Fast Blue kit 4x100ml Set 1.00 Luxol Fast Blue kit 4x100ml,setul din 4
reagenti in forma de solutie gata pentru
folosire cite 100 ml fiecare. Minim pentru
100 teste - maxim 150 teste;Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului); Certificat IVD.
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator. Prezentarea
mostrelor in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim.

14 Kit-periodic-Acid-Argint-Methenamină
14.1 33100000-1 Kit-periodic-Acid-Argint-Methenamină Set 1.00 Kit-periodic-Acid-Argint-Methenamină

pentru colorarea structurilor argentafinei și
a rinichilor(P.A.S.M. / JONES KIT).
Recipient a cite un litru Minim pentru 100
teste - maxim 150 teste; Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria produsului);
Certificat IVD. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator. Prezentarea
mostrelor in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim.

15 Elastica van Gieson /Weigert Van Gieson
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15.1 33100000-1 Elastica van Gieson /Weigert Van Gieson Set 2.00 Elastica van Gieson /Weigert Van Gieson
kit de colorare - 4x100 mL, Minim pentru
200 teste - maxim 250 teste; Certificat CE
sau declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria produsului);
Certificat IVD. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.

16 Masson Trichrome kit
16.1 33100000-1 Masson Trichrome kit Set 2.00 Masson Trichrome kit, setul din 7 reagenti

in forma de solutie gata pentru folosire,
volumul fiecatui component al setului 100
ml. Minim pentru 200 teste - maxim 250
teste; Cerințe de calitate: Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria produsului);
Certificat IVD. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator.

17 Mediu de montare rapid lamele



17.07.2020 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 9/27

17.1 33100000-1 Mediu de montare rapid lamele Litru 5.00 Mediu de montare pe baza de xilen
compatibele cu ClearVue Thermo
Scientific.Recipiente plastic 500 ml.
Cerințe de calitate: Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria produsului);
Certificat IVD. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator. Prezentarea
mostrelor in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim.

18 Oil Red O kit 100 tests
18.1 33100000-1 Oil Red O kit 100 tests Set 1.00 Oil Red O kit 100 tests, setul din 4

reagenti in forma de solutie gata pentru
folosire ,cate 100 ml fiecare, coloratia
dupa Johnson pentru probe inghetate si
proaspete.Minim pentru 100 teste - maxim
150 teste; Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului); Certificat IVD. Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator. Prezentarea
mostrelor in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim.

19 Zielh Neelson pentre sectiuni
histopatologice
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19.1 33100000-1 Zielh Neelson pentre sectiuni
histopatologice

Set 1.00 Set coloratie Zielh Neelson pentre sectiuni
histopatologice 5x100 ml. Minim pentru
100 teste - maxim 150 teste; Cerințe de
calitate: Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului); Certificat IVD Date
de identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator.

20 Indicatoare universale din hirtie pentru
identificarea pH (0-12)

20.1 33100000-1 Indicatoare universale din hirtie pentru
identificarea pH (0-12)

Bucată 500.00 Indicatoare universale din hirtie pentru
identificarea pH (0-12) a cite 100 bucați in
cutie. Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului); Certificat IVD.
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator. Prezentarea
mostrelor in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim.

21 Bluing Reagent pentru histopatologie
21.1 33100000-1 Bluing Reagent pentru histopatologie Litru 60.00 Apa(>99%), Sulfat de magneziu(<1%),

Bicarbonat de sodium(<1%), 1-
tetradecanaminium, certificate IVD,
preambalata si sigilate de producator.
Certificare IVD. Preambalate si sigilate de
la producator.

22 Clarifier Reagent pentru histopatologie
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22.1 33100000-1 Clarifier Reagent pentru histopatologie Litru 60.00 Reagent pentru histopatologie Alcool
etilic(70-76%), Acid acetic(7-10%),
Apa(5-10%), Alcool izopropilic(4-5%),
Alcool metilic(4-5%). Certificare IVD.
Preambalate si sigilate de la producator.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria produsului);
Certificat IVD. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator. Prezentarea
mostrelor in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim.

23 Orcein kit 5x250 mL
23.1 33100000-1 Orcein kit 5x250 mL Set 1.00 Orcein kit 5x250 mL, setul din 5 reagenti

in forma de solutie gata pentru folosire
,cate 250 ml fiecare. Minim pentru 100
teste - maxim 150 teste;Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului); Certificat IVD.
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator.

24 Acid hematoxilina fotogumstica
(P.T.A.H)
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24.1 33100000-1 Acid hematoxilina fotogumstica (P.T.A.H) Set 1.00 Acid hematoxilina fotogumstica
(P.T.A.H), setul din 5 reagenti in forma de
solutie gata pentru folosire ,cate1000 ml
fiecare. Minim pentru 100 teste - maxim
150 teste;Cerințe de calitate: Certificat CE
sau declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria produsului);
Certificat IVD. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.

25 P.A.S. Diastaza kit 6x100 mL
25.1 33100000-1 P.A.S. Diastaza kit 6x100 mL Set 2.00 P.A.S. Diastaza kit 6X100ml , setul din 6

reagenti in forma de solutie gata pentru
folosire ,cite 100ml fiecare,coloratia dupa
Hotchinss-McManus. Minim pentru 200
teste - maxim 250 teste;Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului);Certificat IVD. Date
de identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator. Prezentarea
mostrelor in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim.

26 P.A.S. kit 5x100 mL
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26.1 33100000-1 P.A.S. kit 5x100 mL Set 2.00 P.A.S. kit 5X100ml , setul din 5 reagenti
in forma de solutie gata pentru folosire
,cite 100ml fiecare,coloratia dupa
Hotchinss-McManus. Minim pentru 200
teste - maxim 250 teste;Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului); Certificat IVD.
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator. Prezentarea
mostrelor in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim.

27 Termometru pentru masurarea
temperaturii frigidere si camere
frigorifice

27.1 33100000-1 Termometru pentru masurarea temperaturii
frigidere si camere frigorifice

Bucată 4.00 Termometru pentru masurarea
temperaturii frigidere si camere frigorifice
cu indice de eroare +-1,5 grade Celsius.
Diapazonul de temperatura sa fie -35 pina
la+50 Certificate Certificat IVD, Certificat
ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria produsului); Date
de identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.. Sigilate si
preambalate de la producator. Prezentarea
mostrelor in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim.

28 Perls kit
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28.1 33100000-1 Perls kit Set 1.00 3 reagenti a cîte 250 ml. Minim pentru
100 teste - maxim 150 teste; Cerințe de
calitate: Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului); Certificat IVD.
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator.

29 OG6
29.1 33100000-1 OG6 Litru 30.00 Reactiv monocromat pentru colorare

matur și matur celule scuamoase
keratinizate. Conține colorant Orange G
care petează citoplasma portocalie. Butelii
a cite 2.5 litri. Colorarea piselor
histopatologice cu o intensitate înaltă.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria produsului);
Certificat IVD. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator. Prezentarea
mostrelor in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim.

30 EA 50 reagent, Pap
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30.1 33100000-1 EA 50 reagent, Pap Litru 30.00 Reactivul policromatic pentru colorarea și
diferențierea celulelor scuamoase.
Contrasteină pentru probele de
ginecologie din citologie, petează
citoplasma albastru-verde și roz, cu accent
pe culoarea albastru și roz. Cerințe de
calitate: Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului); Certificat IVD.
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator. Prezentarea
mostrelor in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim.

31 Alcool prepreparat 70%
31.1 33100000-1 Alcool prepreparat 70% Litru 100.00 Solutie alcool etilic 70% denaturat, gata

pentru folosire in laborator Butelie 10
l.Colorarea piselor histopatologice cu o
intensitate înaltă Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului); Certificat IVD.
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator. Prezentarea
mostrelor in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim.

32 Alcool prepreparat 80%
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32.1 33100000-1 Alcool prepreparat 80% Litru 100.00 Solutie alcool etilic 80% denaturat, gata
pentru folosire in laborator Butelie 10 l.
Cerințe de calitate: Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria produsului); Date
de identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.Certificat
IVD. Sigilate si preambalate de la
producator. Prezentarea mostrelor in
cantitatea necesara pentru un ciclu de
lucru minim.

33 Alcool prepreparat 100%
33.1 33100000-1 Alcool prepreparat 100% Litru 500.00 Solutie alcool etilic 100% denaturat, gata

pentru folosire in laborator Butelie 10 l.
Cerințe de calitate: Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria produsului);
Certificat IVD. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator. Prezentarea
mostrelor in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim.

34 Parafin omogenizat cu aditivi sintetici
inlocuitori de ceara (granulat) 56-58
grade
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34.1 33100000-1 Parafin omogenizat cu aditivi sintetici
inlocuitori de ceara (granulat) 56-58 grade

Kilogram 500.00 10 kg sac; Parafina histologica cu
substinuentii de ceara, punct de
solidificare. 56-58 oC, amb. Granulata.
Cerințe de calitate: Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria produsului);
Certificat IVD. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator. Prezentarea
mostrelor in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim.

35 Lame histologie pnetu IHC
35.1 33100000-1 Lame histologie pnetu IHC Bucată 4000.00 Foarte transparent și achromatic practic

fără culoare, deformare; omogenitate
optică ridicată practic fără incluziuni,
dungi, bule etc. ; transmisie spectrală
înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică
foarte bună; indicele de refracție ajustat
pentru microscoape;fabricate din sticla
sodica clasa hidrolitica 3, dimensiuni:
aproximativ 76 x 26 mm, grosime
aproximativ 1.1 mm, lame cu margine
mata de 20 mm (la un capat, pe ambele
parti), cu cap rodat la 45º, pre-curatate,
gata de utilizare, autoclavabile, in cutii de
50 de bucati. compatibile cu coversliper
Thermo Scientific Microm CTM6,
Ventana BenchMark GX Cerințe de
calitate: Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului), Certificat IVD.
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator. Prezentarea
mostrelor in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim.

36 Lame histologice de sticla
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36.1 33100000-1 Lame histologice de sticla Bucată 60000.00 Foarte transparent și achromatic practic
fără culoare, deformare; omogenitate
optică ridicată practic fără incluziuni,
dungi, bule etc. ; transmisie spectrală
înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică
foarte bună; indicele de refracție ajustat
pentru microscoape;fabricate din sticla
sodica clasa hidrolitica 3, dimensiuni:
aproximativ 76 x 26 mm, grosime
aproximativ 1.1 mm, lame cu margine
mata (alba) de 20 mm (la un capat, pe
ambele parti), cu cap rodat la 45º, pre-
curatate, gata de utilizare, autoclavabile,
in cutii de 50 de bucati. compatibile cu
coversliper Thermo Scientific Microm
CTM6, Cerințe de calitate: Certificat CE
sau declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria produsului);
Certificat IVD. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.

37 Lame pentru microtom
37.1 33100000-1 Lame pentru microtom Bucată 1250.00 lungimea:80mm; latimea:8mm;

35grade;otel-carbon(cutie-50 buc). Cerințe
de calitate: Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului) Certificat IVD. Date
de identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.

38 Lame pentru criotom
38.1 33100000-1 Lame pentru criotom Bucată 750.00 lungimea:80mm; latimea:8mm;

35grade;otel-carbon(cutie-50 buc). Cerințe
de calitate: Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 Certificat IVD. Sigilate si
preambalate de la producator.

39 Casete histologice cu capace
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39.1 33100000-1 Casete histologice cu capace Bucată 60000.00 (material –masă plastică, unica folosință)
pentru procesarea histopatologică a
materialului bioptic și postoperator și
incluzionarea în blocurile parafinice. să se
închidă ușor și să nu se deschidă în timpul
lucrului. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului) Certificat IVD. Date de
identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator. Prezentarea
mostrelor in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim.

40 Lamele histologice de acoperire
40.1 33100000-1 Lamele histologice de acoperire Bucată 80000.00 Foarte transparent și achromatic practic

fără culoare, deformare; omogenitate
optică ridicată practic fără incluziuni,
dungi, bule etc. ; transmisie spectrală
înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică
foarte bună; indicele de refracție ajustat
pentru microscoape; fabricate din sticlă
borosilicată; destinate pentru aparate de
acoperire automatizată ; dim.
50x24mm/0,13-0,17mm (#1,5), dispuse in
cosuri a cite 500 bucati/cos, preambalate
și sigilate de la producator, compatibile cu
coversliper ClearVue Thermo Scientific,
Thermo Scientific Microm CTM6,
Ventana BenchMark GX, Cerințe de
calitate: Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului) Certificat IVD. Date
de identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator. Prezentarea
mostrelor in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim.

41 Formalina 37%
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41.1 33100000-1 Formalina 37% Litru 200.00 Butelie-20 - formalina 37%Cerințe de
calitate: Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului) Certificat IVD. Date
de identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator. Prezentarea
mostrelor in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim. Sigilate si
preambalate de la producator. Prezentarea
mostrelor in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim.

42 10% NB Formaldehyde
42.1 33100000-1 10% NB Formaldehyde Kilogram 800.00 Butelie-20 -25% neutral buffered and

stabilized formalin solution, pH7,0Cerințe
de calitate: Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului) Certificat IVD. Date
de identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator. Prezentarea
mostrelor in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim.

43 Acid alcohol
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43.1 33100000-1 Acid alcohol Litru 60.00 Cerințe de calitate: Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria produsului)
Certificat IVD. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator. Prezentarea
mostrelor in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim.

44 Laverane de laborator
44.1 33100000-1 Laverane de laborator Bucată 20.00 Cu fixarea lamelor vertical pentru 10

lame. Cerințe de calitate: Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria produsului)
Certificat IVD. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator. Prezentarea
mostrelor in cantitatea necesara pentru un
ciclu de lucru minim.

45 Miner pentru sectionarea materialului
tisular.

45.1 33100000-1 Miner pentru sectionarea materialului
tisular.

Bucată 5.00 lungime mâner-217mm, realizat din
cauciuc special, Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului) Certificat IVD. Date
de identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. Sigilate si preambalate de
la producator. Prezentarea mostrelor in
cantitatea necesara pentru un ciclu de
lucru minim.

46 Spray crio cu jet
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46.1 33100000-1 Spray crio cu jet Flacon 20.00 Spray crio cu jet direct si control de
presiune pentru utilizarea la temeperaturi
de -20;-30 de grade Celsius, volum de 0,5
litri, fre fluor butan. Certificat IVD.
Sigilate si preambalate de la producator.
Prezentarea mostrelor in cantitatea
necesara pentru un ciclu de lucru minim.

47 Cosuri pentru lame
47.1 33100000-1 Cosuri pentru lame Bucată 15.00 Sa fie din plastic rezistent la soluții

corozive compatibile pentru instrumentul
ClearVue Thermo Scientific, Certificat
ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria produsului)
Certificat IVD; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile privind modul de utilizare să
fie prezentate în limba de stat sau limba
rusă. De la deschidere sa fie valabile nu
mai putin 12 luni. Sigilate si preambalate
de la producator. Prezentarea mostrelor in
cantitatea necesara pentru un ciclu de
lucru minim.

48 Dieterle’s Stain
48.1 33100000-1 Dieterle’s Stain Set 1.00 Set coloratie prepreparate Dieterle’s Stain

pentre sectiuni histopatologice. Minim
pentru 100 teste - maxim 150 teste;
Cerințe de calitate: Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria produsului)
Certificat IVD; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator.

49 Grocott’s Methenamine Silver (GMS)
Stain
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49.1 33100000-1 Grocott’s Methenamine Silver (GMS) Stain Set 1.00 Set coloratie prepreparate Grocott’s
Methenamine Silver (GMS) Stain pentre
sectiuni histopatologice. Minim pentru
100 teste - maxim 150 teste;Cerințe de
calitate: Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului) Certificat IVD; Date
de identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.Sigilate si
preambalate de la producator.

50 Sayeed’s Stain (Schiff’s reagent, 0.5%
periodic acid,Mayer’s hemalum

50.1 33100000-1 Sayeed’s Stain (Schiff’s reagent, 0.5%
periodic acid,Mayer’s hemalum

Set 1.00 Set coloratie prepreparate Sayeed’s Stain
(Schiff’s reagent, 0.5% periodic
acid,Mayer’s hemalum pentre sectiuni
histopatologice. Minim pentru 100 teste -
maxim 150 teste;Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului) Certificat IVD; Date
de identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.Sigilate si
preambalate de la producator.

51 Warthin-Starry Stain
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51.1 33100000-1 Warthin-Starry Stain Set 1.00 Set coloratie prepreparate Warthin-Starry
Stain pentre sectiuni histopatologice.
Minim pentru 100 teste - maxim 150
teste;Cerințe de calitate: Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria produsului)
Certificat IVD; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator.

52 Jones’ Basement Membrane Periodic
Schiff-Methenamine Silver (PASM) Stain

52.1 33100000-1 Jones’ Basement Membrane Periodic
Schiff-Methenamine Silver (PASM) Stain

Set 1.00 Set coloratie prepreparate Jones’
Basement Membrane Periodic Schiff-
Methenamine Silver (PASM) Stain pentre
sectiuni histopatologice. Minim pentru
100 teste - maxim 150 teste; Cerințe de
calitate: Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului) Certificat IVD; Date
de identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator.

53 Reticulina
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53.1 33100000-1 Reticulina Set 1.00 Set coloratie prepreparate Reticulina
pentre sectiuni histopatologice. Minim
pentru 100 teste - maxim 150 teste;
Cerințe de calitate: Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria produsului)
Certificat IVD; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni. Sigilate si
preambalate de la producator.

3. Criterii şi cerinţe de calificare
Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl.
3.1 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (se

va indica)
NU

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

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

DA

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

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

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

Nu se cere NU

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

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

NU

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

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

NU

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

Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (se
va indica)

NU

3.9 Oferta conform Formularul ofertei F3.1 - original - confirmat prin
aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului

DA

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

NU

3.11 Raportul financiar Ultimul raport financiar, copie – confirmată prin semnătura
şi ştampila participantului

DA

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

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

NU

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

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

Nu se cere NU

3.15 Garanţia pentru ofertă (F3.2) -original- prevăzută în punctul IPO 23,1; conform
formularului F 3.2 din Documentația standard

DA

3.16 Lista fondatorilor operatorilor economici (numele,
prenumele, codul presonal) – confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului;

(numele, prenumele, codul presonal) – confirmată prin
semnătura și ștampila Participantului;

DA

3.17 Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de
bugetul public naţional

eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului -
conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii
Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor – copie –
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului;

DA

3.18 Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont – copie – confirmată
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

DA

3.19 Formularul specificațiilor tehnice F4.1 original - conform Formularului electronic plasat pe site
(www.capcs/dispozitive medicale/anunturi licitatii)confirmat
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului.
Participantul va prezenta formularul ofertei F 4.1 în format
electronic pe suport CD împreună cu oferta. Informația din
formularul ofertei F 4.1 pe suport hîrtie obligatoriu va fi
identică cu informația prezentată în format electronic.

DA

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

DA

3.21 Document Unic de Achiziții European (DUAE) original, completat conform modelului atașat, cu aplicarea
suplimentară a semnăturii și ștampilei Participantului

DA

3.22 Declaratie Pentru produsele noi sau necunoscute de medici, vor fi
prezentate mostre de către potențialii cîștigători în termen de
5 zile de la solicitare

DA

4. Pregătirea ofertelor
4.1 Oferte alternative: Nu vor fi
4.2 Garanţia pentru ofertă: Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială)

conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei
sau
Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform
următoarelor date bancare: 
Beneficiarul plăţii: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE 
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat 
Codul fiscal: 1016601000212 
IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA 
cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. 20/00106 din 11.08.2020"

4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare
de:

2.00% din valoarea ofertei fără TVA.

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

DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013

4.5 Termenul de
livrare/prestare/executare:

în termen de pînă la 30 zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului (IMSP Spitalul
Clinic Republican ”Timofei Mosneaga”)

4.7 Metoda şi condiţiile de plată vor fi: în termen de 30 zile bancare 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
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5.1 Plicurile vor conţine următoarea
informaţie suplimentară:

Licitaţie publică nr. 20/00106 
Pentru achiziţionarea de: Achiziționarea de consumabile medicale și reactive pentru
secția morfopatologie, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican
"Timofei Moşneaga" pentru anul 2021 
Autoritatea contractantă: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE 
Adresa autorităţii contractante: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun.
Chişinău, str. Korolenko 2/1 
A nu se deschide înainte de: 11.08.2020 11:00

5.2 Pentru depunerea ofertelor, adresa
autorităţii contractante/organizatorului
procedurii este:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Tel: 022-88-43-25 (48) 
Fax: 022884245 
E-mail: office@capcs.md 
Data-limită pentru depunerea ofertelor este: 
Data, Ora: 11.08.2020 11:00

5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la
următoare adresă:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Tel: 022-88-43-25 (48) 
Data, Ora: 11.08.2020 11:00

6. Evaluarea şi compararea ofertelor
6.1 Preţurile ofertelor depuse în diferite

valute vor fi convertite în:
Leu MD

Sursa ratei de schimb în scopul
convertirii:

BNM

Data pentru rata de schimb aplicabilă
va fi:

11.08.2020

6.2 Modalitatea de efectuare a evaluării: Evaluarea va fi efectuată per lot, la cel mai mic preţ fără TVA, cu corespunderea
tuturor cerinţelor.

6.3 Factorii de evaluarea vor fi următorii: Nu sunt

7. Adjudecarea contractului
7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru

adjudecarea contractului va fi:
Cel mai mic preţ

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

5.00%

7.3 Garanţia de bună execuţie a
contractului:

Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială)
conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – Formulare de contract
sau
Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform
următoarelor date bancare: 
Beneficiarul plăţii: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE 
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat 
Codul fiscal: 1016601000212 
IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA 
cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. 20/00106 din 11.08.2020"

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

10 zile

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

Conducătorul grupului de lucru: 

ANTOCI IVAN ________________________________
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