








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

nr. 20/00144 21.08.2020din

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

Achiziționarea dispozitivelor medicale cu coduri generice, conform necesităților IMSP
Raionale, pentru anul 2020Obiectul 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.:  54  din  21.08.2020.

În scopul achiziţionării "Achiziționarea dispozitivelor medicale cu coduri generice, conform necesităților IMSP Raionale, pentru
anul 2020 "

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2020
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanțelor

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 Defibrilator extern, semiautomat, COD
130400

1.00Bucată1.1 Defibrilator extern, semiautomat Cod 130400  Defibrilator semiautomat cu
analiză ECG, încarcare automata și
descărcare activată de operator.
Defibrilatoarele externe
semiautomate se utilizează în
secţiile de medicină urgentă sau de
către poliţie şi pompieri –
personalul care este responsabil
pentru urgenţe medicale.
Defibrilator  Tip semiautomat
 Acțiune manuală da
 Acțiune automată da
 Ghidare vocală în română sau rusă
da
 Categorie de pacient: Adult și
Pediatric da
 Secvențe de energie repartizate
conform categoriei de pacient:
Adult și Pediatric da
 Secvențe de energie pacient Adult
≥ 100 J
 Secvențe de energie pacient
Pediatric ≥ 10 J
 Energia maximală de descărcare ≥
300 J
 Forma de undă la ieșire bifazică
 Indicație de resuscitare cardio-
respiratorie (CPR) da
 Ritmul pentru resuscitarea cardio-
respiratorie (CPR) da
Display Afișare semnal ECG da
 Afișare ritm cardiac da
 Afișare erori da
 Afișare mesaje informative da
Analiza semnalului ECG Automată
da
 Timpul de analiză < 15 s
Captarea semnalului ECG prin
intermediul padelelor Ritmului
cardiac diapazon 30 - 300 BPM
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată1.1 Defibrilator extern, semiautomat Cod 130400  Acuratețea ± 1 BPM
Autotestare zilnică, săptămînal,
lunar  da
Timp de încărcare a energiei
maxime de defibrilare   < 10 s
Baterie Tip reîncărcabil da Timp de
operare > 200 de descărcări sau 4
ore continui de monitorizare a ECG
Greutate  ≤ 4.5 kg
Alimentare electrică  220 V, 50 Hz
Accesorii
Electrozi defibrilare adult, de unică
utilizare, cu termenul de valabilitate
2 ani la momentul livrării ≥ 3 set.
 pediatric, de unică utilizare, cu
termenul de valabilitate 2 ani la
momentul livrării ≥ 3 set.
Hîrtie pentru imprimantă doar în
cazul dacă defibrilatorul este dotat
cu imprimantă ≥ 3 buc
Geantă de transport/depozitare
defibrilator geanta să fie prevăzută
pentru transportarea și depozitarea
defibrilatorului. Să fie dotată cu
buzunare pentru toate accesoriile da
(Specificația tehnică este atașată
Anexa1)
Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată1.1 Defibrilator extern, semiautomat Cod 130400 numarului de lot oferit.33100000-1

2 Defibrilator extern, automat
 Cod 130410

5.00Bucată2.1 Defibrilator extern, automat
 Cod 130410

Descriere  Defibrilator automat cu
analiză ECG, încarce automat.
Defibrilatoarele externe automate
se utilizează în secţiile de medicină
urgentă sau de către poliţie şi
pompieri – personalul care este
responsabil pentru urgenţe
medicale. De asemenea poate fi
utilizat și de oamenii de rînd în hol,
secția de internare.
 Defibrilator  Tip automat
  Ghidare vocală în română sau rusă
da
  Energia maximală de descărcare ≥
300 J
  Categorie de pacient: Adult și
Pediatric da
  Secvențe de energie repartizate
conform categoriei de pacient:
Adult și Pediatric da
  Detectare automată a tipului de
pacient: Adult și Pediatric da
  Forma de undă la ieșire bifazică
  Indicație de resuscitare cardio-
respiratorie (CPR) da
  Ritmul pentru resuscitarea cardio-
respiratorie (CPR) da
 Indicatori vizuali și auditivi Ton a
ritmului cardiac da
  Erori tehnice da
  Starea tehnică de funcționare a
dispozitivului da
 Analiza semnalului ECG Automată
da
  Timpul de analiză < 15 s
 Autotestare zilnică, săptămînal,
lunar  da
 Indicator statut dispozitiv fara al
scoate din dulap  da
 Timp de încărcare a energiei
maxime de defibrilare   < 10 s
 Baterie Fără posibilitatea de
reîncărcare. Timpul de funcționare
și așteptare ≥ 5 ani, după care
bateria poate fi înlocuită da
  Indicație pentru necesitatea de a
înlocui bateria da
  Timp de operare ≥ 300 de
descărcări la energia maximă
 Greutate  ≤ 3 kg
 Accesorii
 Electrozi de defibrilare AED de
unică utilizare Adult, unică
utilizare, cu termenul de
valabilitate 2 ani la momentul
livrării ≥ 2 set.
  Pediatrice cu autoidentificare,
unică utilizare, cu termenul de
valabilitate 2 ani la momentul
livrării ≥ 2 set.
 Boxă de urgență instalată pe perete
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată2.1 Defibrilator extern, automat
 Cod 130410

pentru depozitarea dispozitivului
Boxă de urgență da
  Ușă frontală transparentă dotat cu
mîner da
  Simbolul international și inscripția
AED pe cutie da   (Specificația
tehnică este atașată Anexa1)
Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

3 Defibrilator extern, manual (caracteristici
de bază)
 Cod 130420

4.00Bucată3.1 Defibrilator extern, manual (caracteristici de
bază)
 Cod 130420

Descriere Defibrilator extern,
manual destinat utilizării
personalului specializat cu
caracteristici de bază
 Parametrul   Specificația
 Defibrilator  Selectarea energiei
"adult 50-360 bifazic;
2-20 pediatric/nou-născut"
  Controlul padelelor Încărcare da
   descărcarea energiei da
  Forma de undă la ieșire  bifazic
  Sincronizator  da
 Display Afișarea derivațiilor
bipolare  I, II, III
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

4.00Bucată3.1 Defibrilator extern, manual (caracteristici de
bază)
 Cod 130420

  Captarea semnalului ECG prin
intermediul padelelor  da
  Afișarea ritmului cardiac  da
  Alarme ale ritmului cardiac  da
  Frecvența de lucru   0.67-40 Hz
  Indicator  al devierii derivațiilor
cardiace  da
 Modul ECG Captarea semnalului
ECG prin fir cu 3 electrozi  da
  Diapazon  30 - 300 BPM
  Protecție în potriva șocurilor de
defibrilare  ≥ 360 J
  Mesaje de alarmă  da
 Imprimantă pentru ECG Viteza
hîrtiei  25 mm/sec
  Imprimantă termică încorporată
da
  Printare   auto sau manuală
  Adnotări ora da
   data da
   derivația da
   ritmul cardiac da
   modul de operare da
   forma undei descărcate da
  Funcția sumară  da
 Memorie Memorie internă sau
Posibilitatea de instalarea a cartelei
de memorie  da
  Informația stocată  ECG, șoc,
vocele din anturaj
  Capacitatatea de stocare  ≥ 2 ore
 Alimentarea Rețea electrică 220 V,
50 Hz  da
  Baterie internă reîncărcabilă  da
  Timp de lucru de la baterie  2 ore
ECG continuu sau min. 50
descărcări la energia maximă
 Greutatea cu accesorii   < 9 kg
 Accesorii
 Padele Adult, reutilizabile  1 set.
  "Pediatrice, reutilizabile (padele
sau adaptoare
pediatrice)"  1 set.
 Cablu ECG reutilizabil  3 fire  1
buc.
 Electrozi ECG Adult, unică
utilizare, cu termenul de
valabilitate 2 ani la momentul
livrării  50 buc.
  Pediatrice, unică utilizare, cu
termenul de  valabilitate 2 ani la
momentul livrării  50 buc.
 Hîrtie termică   5 buc.
 Gel de contat   250 ml
(Specificația tehnică este atașată
Anexa1)
Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

4.00Bucată3.1 Defibrilator extern, manual (caracteristici de
bază)
 Cod 130420

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

33100000-1

4 Defibrilator extern, manual (caracteristici
medii)
Cod 130430

1.00Bucată4.1 Defibrilator extern, manual (caracteristici
medii)
Cod 130430

Descriere Defibrilator extern,
manual destinat utilizării
personalului specializat cu
caracteristici de bază
Defibrilator  Selectarea energiei
"adult 50-360 bifazic;
2-20 pediatric/nou-născut"
 Controlul padelelor Selectarea
energiei da
  Încărcare energiei da
  Descărcarea energiei da
 Forma de undă la ieșire  bifazic
 Sincronizator  da
Regim de operare Defibrilare
manuală  da
 Defibrilare Automată ( AED)  da
Display Mărimea display  ≥ 6 inch
 TFT LCD color, LED  da
 Rezoluția  640 x 480 pix.
 Afișarea derivațiilor bipolare  I, II,
III
 Captarea semnalului ECG prin
intermediul padelelor  da
 Afișarea ritmului cardiac  da
 Alarme ale ritmului cardiac  da
 Frecvența de lucru   0.05-100 Hz
Modul ECG Captarea semnalului
ECG prin fir cu 3 electrozi  da
 Diapazon  30 - 300 BPM
 Protecție în potriva șocurilor de
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată4.1 Defibrilator extern, manual (caracteristici
medii)
Cod 130430

defibrilare  ≥ 360 J
 Mesaje de alarmă  HR, Asistola,
VF, VT
Imprimantă pentru ECG Viteza
hîrtiei  25,50 mm/sec
 Imprimantă termică încorporată  da
 Printare   auto sau manuală
 Adnotări ora da
  data da
  derivația da
  ritmul cardiac da
  modul de operare da
  forma undei descărcate da
 Funcția sumară  da
Memorie Memorie internă sau
Posibilitatea de instalarea a cartelei
de memorie  da
 Informația stocată  ECG, șoc,
vocele din anturaj
 Capacitatatea de stocare  ≥ 3 ore
Alimentarea electrică Rețea
electrică 220 V, 50 Hz  da
 Baterie internă reîncărcabilă  da
 Timp de lucru de la baterie  ≥ 3 ore
ECG continuu sau min. 100
descărcări la energia maximă
Greutatea cu accesorii   < 9 kg
Accesorii
Padele Adult, reutilizabile  1 set.
 "Pediatrice, reutilizabile (padele
sau adaptoare
pediatrice)"  1 set.
Electrozi de defibrilare AED de
unică utilizare Adult, unică
utilizare, cu termenul de
valabilitate 2 ani la momentul
livrării  1 set.
 Pediatrice cu autoidentificare,
unică utilizare, cu termenul de
valabilitate 2 ani la momentul
livrării  1 set.
Cablu ECG reutilizabil  3 fire  1
buc.
Electrozi ECG Adult, unică
utilizare, cu termenul de
valabilitate 2 ani la momentul
livrării  50 buc.
 Pediatrice, unică utilizare, cu
termenul de  valabilitate 2 ani la
momentul livrării  50 buc.
Hîrtie termică   5 buc.
Gel de contat   250 ml
Stand pe rotile stand pe rotile  da,
(indicati modelul)
 ≥ 4 roți  da
 ≥ 2 roți cu frînă  da
 mîner pentru transportarea
standului  da
 coș pentru accesorii  da
 suport pentru gel de contact  da
 sistem de fixare dispozitivului de
suport  da
 (Specificația tehnică este atașată
Anexa1)
Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată4.1 Defibrilator extern, manual (caracteristici
medii)
Cod 130430

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

33100000-1

5 Defibrilator extern, automat, manual,
cardiostimulare externă (caracteristici
avansate)
Cod 130440

6.00Bucată5.1 Defibrilator extern, automat, manual,
cardiostimulare externă (caracteristici
avansate)
Cod 130440

Descriere Defibrilator extern,
automat, manual destinat utilizării
personalului specializat cu
caracteristici avansate
Defibrilator  Selectarea energiei
"adult 50-360 bifazic;
2-20 pediatric/nou-născut"
 Controlul padelelor Setarea
energiei da
  Încărcare da
  Descărcarea energiei da
 Forma de undă la ieșire  bifazică
 Sincronizator  da
Regim de operare Defibrilare
manuală  da
 Defibrilare Automată ( AED)  da
 Monitor funcții vitale (ECG, SpO2,
NIBP)  da
 Cardiostimulare externă
(pacemaker)  da
Display Mărimea display  ≥ 6 inch
  TFT LCD color, LED  da
 Rezoluția  640 x 480 pix.
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

6.00Bucată5.1 Defibrilator extern, automat, manual,
cardiostimulare externă (caracteristici
avansate)
Cod 130440

 Afișarea derivațiilor bipolare  I, II,
III
 Captarea semnalului ECG prin
intermediul padelelor  da
 Afișarea ritmului cardiac  da
 Alarme ale ritmului cardiac  da
 Frecvența de lucru   0.05-100 Hz
Modul ECG Captarea semnalului
ECG prin fir cu 5 electrozi  da
 Diapazon  30 - 300 BPM
 Acuratețea  ± 1 BPM
 Depistare pacemaker  da
 Protecție în potriva șocurilor de
defibrilare  ≥ 400 J
 Mesaje de alarmă  HR, Asistola,
VF, VT
Cardiostimulare externă
(Pacemaker) Pacemaker  da
 Modul de stimulare cu rată fixă  da
 Modul de stimulare  deamand  da
 Rata de stimulare  30-200 bpm, ±
1bpm
 Curentul de ieșire  0 - 200 mA
 Lățimea pulsului  5 - 40 msec.
 Rezoluția, curent de ieșire  1 mA
 Durată puls  >20 ms
Imprimantă pentru ECG Viteza
hîrtiei  25, 50 mm/sec
 Imprimantă termică încorporată  da
 Printare   auto sau manuală
 Adnotări ora da
  data da
  derivația da
  ritmul cardiac da
  modul de operare da
  forma undei descărcate da
 Funcția sumară  da
Memorie Memorie internă sau
Posibilitatea de instalarea a cartelei
de memorie  da
 Informația stocată  ECG, șoc,
vocele din anturaj
 Capacitatatea de stocare  ≥ 3 ore
"Soft specializat
pentru PC" Dacă este necesar de
soft pentru interpretarea
inregistrărilor ECG, șoc, audio.
Atunci să fie inclus softul și cablul
pentru conexiune cu PC  da
Modul SpO2 Modul SpO2  da
 Rata SpO2  1 - 100%
 Precizia  70 - 100%, ± 2%
 Rata pulsului  30-300 bpm
 Mesaje de alarmă  da
Modul NIBP Modul NIBP  da
 Regim de măsurare paciente adult,
pediatric, nou-născut  da
 Acurateția NIBP  ± 3 mmHg
 Limita maximă a tensiunei arteriale
300 mmHg
 Regim automat de măsurare  1, 5,
10, 15, 30, 60, 120 min.
 Mesaje de alarmă  da
Alimentarea Rețea electrică 220 V,
50 Hz  da
 Baterie internă reîncărcabilă  da
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

6.00Bucată5.1 Defibrilator extern, automat, manual,
cardiostimulare externă (caracteristici
avansate)
Cod 130440

 timp de lucru baterie  ≥ 3 ore ECG
continuu sau 100 descărcări
Greutatea    < 8 kg
Accesorii
Padele Adult, reutilizabile  1 set.
 "Pediatrice, reutilizabile (padele
sau adaptoare
pediatrice)"  1 set.
Electrozi de defibrilare AED de
unică utilizare Adult, unică
utilizare, cu termenul de
valabilitate 2 ani la momentul
livrării  1 set.
 Pediatrice cu autoidentificare,
unică utilizare, cu termenul de
valabilitate 2 ani la momentul
livrării  1 set.
Electrozi pacemaker Adult, unică
utilizare, cu termenul de
valabilitate 2 ani la momentul
livrării   1 set.
 Pediatrice cu autoidentificare,
unică utilizare, cu termenul de
valabilitate 2 ani la momentul
livrării  1 set.
Cablu ECG reutilizabil  3 fire  1
buc.
Electrozi ECG Adult, unică
utilizare, cu termenul de
valabilitate 2 ani la momentul
livrării  100 buc.
 Pediatrice, unică utilizare, cu
termenul de  valabilitate 2 ani la
momentul livrării  100 buc.
Senzor SpO2 Adult, reutilizabil  1
buc.
 Pediatric, reutilizabil  1 buc.
Manjete NIBP Adult, reutilizabil   2
buc.
 Pediatric, reutilizabil   2 buc.
Hîrtie termică   5 buc.
Gel de contat    250 ml
Stand pe rotile stand pe rotile  da,
(indicati modelul)
 ≥ 4 roți  da
 ≥ 2 roți cu frînă  da
 mîner pentru transportarea
standului  da
 coș pentru accesorii  da
 suport pentru gel de contact  da
 sistem de fixare dispozitivului de
suport  da
 (Specificația tehnică este atașată
Anexa1)
Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

6.00Bucată5.1 Defibrilator extern, automat, manual,
cardiostimulare externă (caracteristici
avansate)
Cod 130440

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

33100000-1

6 Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici
de baza
Cod 260200

1.00Bucată6.1 Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de
baza
Cod 260200

Descriere Electrocardiograf cu 3
canale, care înregistrează, printează
şi/sau interpretează ECG de la o
singură sau mai multe derivații
simultan cu display monocrom.
Parametrul  Specificația
Tip pacient  adult, pediatric
Numărul de canale de procesare  3
Configurația Portabil da
Derivațiile Tip înregistrare auto și
manual
 Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv
 Semnal de calibrare 1 mV, ± 3%
Gama de frecvență De diagnostic
0.05-150 Hz
 Filtru muscular 25, 35Hz
 Filtru  frecvență joasă 0.05, 0.16,
0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz
 Filtru  frecvență înaltă 20, 40, 100,
150Hz
 Filtru de rețea 50 Hz
Impendanța de intrare  ≥ 10 M Ohm
Gama de rejecție a modului comun
la 50 Hz  > 100 dB
Convertor analog-digital  ≥ 12 bit
Scurgeri spre pacient prin electrozi
≤10 μA
Detector de pacemaker  da
Indicator deconectare electrod
acustic sau vizual  da
Imprimantă Termică încorporată
 Mărimea hîrtiei ≥ 60 mm
 Să se indice numele derivației
printate da
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată6.1 Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de
baza
Cod 260200

 Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25,
50 mm/s
 Densitatea imprimarii 8 dpi/mm
(rezoluție verticală) și 40 dpi/mm
(rezoluție orizontală) la viteza de 25
mm/s
 Derivațiile înscrise minim 12
 Numărul de derivații înscrise
simultan 3
 Hîrtia termică să fie compatibilă și
de la alți producători de hîrtie cu
dispozitivul ECG da
Display Grafic da
 LCD monochrmon da
 "Monitorizarea pe display:
data, ora, sensibilitatea, viteza de
înscriere, filtru, derivațiile" da
 Marime ecran  ≥ 3 inch
 Rezoluție display ≥ 320x240
 Numărul de derivații afișate
simultan ≥ 6
Posibilitatea introducerii rapide a
datelor pacientului  Nume, ID,
vîrsta, sex, greutate, înălțimea
Ajustarea automată a izoliniei  da
Identificarea aritmiei  da
 Ritmului cardiac Diapazon 30 -
300 BPM
 Acuratețea ± 1 BPM
Interpretarea Sistem de interpretare
a datelor ECG da
 Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS,
T, HR;
 Timpul interpretării minim 10 s
Alimentarea  220 V, 50 Hz
Baterie internă reîncărcabilă da
Timp operare autonomă  ≥ 2 h
Protecție defibrilator  da
Indicatori vizuali contact slab sau
lipsă de contact da
 status sistem da
 deconectare alimentare rețea da
 baterie descărcată da
Accesorii
Cablu pacient cu set de electrozi
pectorali de tip pară (6 buc.) și
membranari de tip clește (4 buc.)  2
set.
Hîrtie termică   30 buc.
Gel de contact  1 litru
 (Specificația tehnică este atașată
Anexa1)
Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată6.1 Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de
baza
Cod 260200

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

33100000-1

7 Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici
avansate
 Cod 260210

5.00Bucată7.1 Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici
avansate
 Cod 260210

Descriere Electrocardiograf cu 3
canale, care înregistrează, printează
şi/sau interpretează ECG de la o
singură sau mai multe derivații
simultan cu display color.
 Parametrul  Specificația
 Tip pacient  adult, pediatric
 Numărul de canale de procesare  3
 Configurația Portabil da
 Derivațiile Tip înregistrare auto și
manual
  Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv
  Semnal de calibrare 1 mV, ± 3%
10 720 lei cu TVA
 Gama de frecvență De diagnostic
0.05-150 Hz
  Filtru muscular 25, 35Hz
  Filtru  frecvență joasă 0.05, 0.16,
0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz
  Filtru  frecvență înaltă 20, 40, 100,
150Hz
  Filtru de rețea 50 Hz
 Impendanța de intrare  ≥ 10 M
Ohm
 Gama de rejecție a modului comun
la 50 Hz  > 110 dB
 Convertor analog-digital  ≥ 16 bit
 Scurgeri spre pacient prin electrozi
≤10 μA
 Detector de pacemaker  da
 Indicator deconectare electrod
acustic sau vizual  da
 Imprimantă Termică încorporată
  Mărimea hîrtiei ≥ 60 mm
  Să se indice numele derivației
printate da
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată7.1 Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici
avansate
 Cod 260210

  Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25,
50 mm/s
  Densitatea imprimarii 8 dpi/mm
(rezoluție verticală) și 40 dpi/mm
(rezoluție orizontală) la viteza de 25
mm/s
  Derivațiile înscrise minim 12
  Numărul de derivații înscrise
simultan 3
  Hîrtia termică să fie compatibilă și
de la alți producători de hîrtie cu
dispozitivul ECG da
 Display Grafic, LCD TFT color da
  "Monitorizarea pe display:
data, ora, sensibilitatea, viteza de
înscriere, filtru, derivațiile" da
  Marime ecran  ≥ 4 inch
  Rezoluția ≥ 320x240 pix
  Numărul de derivații afișate
simultan ≥ 6
 Posibilitatea transmiterii datelor la
un sistem de management al datelor
ECG prin fir (să se indice interfața
de transmitere)  da
 Posibilitatea introducerii rapide a
datelor pacientului  Nume, ID,
vîrsta, sex, greutate, înălțimea
 Ajustarea automată a izoliniei  da
 Identificarea aritmiei  da
  Ritmului cardiac Diapazon 30 -
300 BPM
  Acuratețea ± 1 BPM
 Interpretarea Sistem de interpretare
a datelor ECG da
  Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS,
T, HR;
  Timpul interpretării minim 10 s
 Alimentarea  220 V, 50 Hz
 Baterie internă reîncărcabilă da
 Timp operare autonomă  ≥ 3 h
 Protecție defibrilator  ≥ 400 J
 Indicatori vizuali contact slab sau
lipsă de contact da
  status sistem da
  deconectare alimentare rețea da
  baterie descărcată da
 Accesorii
 Cablu pacient cu set de electrozi
pectorali de tip pară (6  buc.) și
membranari de tip clește (4 buc.)  2
set.
 Hîrtie termică   30 buc.
 Gel de contact  1 litru
 (Specificația tehnică este atașată
Anexa1)
Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată7.1 Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici
avansate
 Cod 260210

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

33100000-1

8 Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici
de baza
 Cod 260220

1.00Bucată8.1 Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici de
baza
 Cod 260220

Descriere Electrocardiograf cu 6
canale, care înregistrează, printează
şi/sau interpreteaază ECG de la o
singură sau mai multe derivații
simultan.
 Parametrul  Specificația
 Tip pacient  adult, pediatric
 Numărul de canale de procesare  6
 Configurația Portabil da
 Derivațiile Tip înregistrare auto și
manual
  Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv
  Semnal de calibrare 1 mV, ± 3%
 Gama de frecvență De diagnostic
0.05-150 Hz  18 000 lei cu TVA
  Filtru muscular 25, 35Hz
  Filtru  frecvență joasă 0.05, 0.16,
0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz
  Filtru  frecvență înaltă 20, 40, 100,
150Hz
  Filtru de rețea 50 Hz
 Impendanța de intrare  ≥ 10 M
Ohm
 Gama de rejecție a modului comun
la 50 Hz  > 100 dB
 Convertor analog-digital  ≥ 12 bit
 Scurgeri spre pacient prin electrozi
≤10 μA
 Detector de pacemaker  da
 Indicator deconectare electrod
acustic sau vizual  da
 Imprimantă Termică încorporată
  Mărimea hîrtiei ≥ 80 mm
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată8.1 Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici de
baza
 Cod 260220

  Să se indice numele derivației
printate da
  Viteza de înscriere  5, 10, 12.5, 25,
50 mm/s
  Densitatea imprimarii 8 dpi/mm
(rezoluție verticală) și 40 dpi/mm
(rezoluție orizontală) la viteza de 25
mm/s
  Acuratețea ± 5% (axa x), ± 5%
(axa y)
  Derivațiile înscrise minim 12
  Numărul de derivații înscrise
simultan 3, 6
  Hîrtia termică să fie compatibilă și
de la alți producători de hîrtie cu
dispozitivul ECG da
 Display Grafic, LCD TFT da
  "Monitorizarea pe display:
data, ora, sensibilitatea, viteza de
înscriere, filtru, derivațiile" da
  Marime ecran  ≥ 5 inch
  Rezoluția ≥ 640x480 pix
  Numărul de derivații afișate
simultan 12
 Posibilitatea introducerii rapide a
datelor pacientului  Nume, ID,
vîrsta, sex, greutate, înălțimea
 Ajustarea automată a izoliniei  da
 Identificarea aritmiei  da
  Ritmului cardiac Diapazon 30 -
300 BPM
  Acuratețea ± 1 BPM
 Interpretarea Sistem de interpretare
a datelor ECG da
  Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS,
T, HR;
  Timpul interpretării minim 10 s
 Alimentarea  220 V, 50 Hz
 Baterie internă reîncărcabilă da
 Timp operare autonomă  ≥ 2 h
 Protecție defibrilator  da
 Indicatori vizuali contact slab sau
lipsă de contact da
  status sistem da
  deconectare alimentare rețea da
  baterie descărcată da
 Accesorii
 Cablu pacient cu set de electrozi
pectorali de tip pară (6  buc.) și
membranari de tip clește (4 buc.)  2
set.
 Hîrtie termică   30 buc.
 Gel de contact  1 litru
 Troleu pe rotile troleu pe rotile da,
(indicati modelul)
  ≥ 4 roți da
  ≥ 2 roți cu frînă da
  mîner pentru transportarea
standului da
  coș pentru accesorii da
  braț articulat pentru electrozi ECG
da
  suport pentru gel de contact da
  ajustarea pe înalține optional
  sistem de fixare dispozitivului de
suport da
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată8.1 Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici de
baza
 Cod 260220

 (Specificația tehnică este atașată
Anexa1)
Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

9
Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici
avansate
Cod 260221

19.00Bucată9.1
Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici
avansate
Cod 260221

Descriere Electrocardiograf cu 6
canale, care înregistrează, printează
şi/sau interpreteaază ECG de la o
singură sau mai multe derivații
simultan cu display color.
Parametrul  Specificația
Tip pacient  adult, pediatric
Numărul de canale de procesare  6
Configurația Portabil da
Derivațiile Tip înregistrare auto și
manual
 Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20, 40
mm/mv
 Semnal de calibrare 1 mV, ± 3%
Gama de frecvență De diagnostic
0.05-150 Hz
 Filtru muscular 25, 35Hz
 Filtru  frecvență joasă 0.05, 0.16,
0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

19.00Bucată9.1
Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici
avansate
Cod 260221

 Filtru  frecvență înaltă 20, 40, 100,
150Hz
 Filtru de rețea 50 Hz
Impendanța de intrare  ≥ 10 M Ohm
Gama de rejecție a modului comun
la 50 Hz  > 100 dB
Convertor analog-digital  ≥ 12 bit
Scurgeri spre pacient prin electrozi
≤10 μA
Detector de pacemaker  da
Indicator deconectare electrod
acustic sau vizual  da
Imprimantă Termică încorporată
 Mărimea hîrtiei ≥ 100 mm
 Să se indice numele derivației
printate da
 Viteza de înscriere  5, 10, 12.5, 25,
50 mm/s
 Densitatea imprimarii 8 dpi/mm
(rezoluție verticală) și 40 dpi/mm
(rezoluție orizontală) la viteza de 25
mm/s
 Acuratețea ± 5% (axa x), ± 5%
(axa y)
 Derivațiile înscrise minim 12
 Numărul de derivații înscrise
simultan 3, 6
 Hîrtia termică să fie compatibilă și
de la alți producători de hîrtie cu
dispozitivul ECG da
Display Grafic, LCD TFT color da
 "Monitorizarea pe display:
data, ora, sensibilitatea, viteza de
înscriere, filtru, derivațiile" da
 Marime ecran  ≥ 6 inch
 Rezoluția ≥ 640x480 pix
 Numărul de derivații afișate
simultan 12
Posibilitatea transmiterii datelor la
un sistem de management al datelor
ECG prin fir (să se indice interfața
de transmitere)  da
Posibilitatea introducerii rapide a
datelor pacientului  Nume, ID,
vîrsta, sex, greutate, înălțimea
Ajustarea automată a izoliniei  da
Identificarea aritmiei  da
 Ritmului cardiac Diapazon  30 -
300 BPM
 Acuratețea ± 1 BPM
Interpretarea Sistem de interpretare
a datelor ECG da
 Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS,
T, HR;
 Timpul interpretării minim 10 s
Alimentarea  220 V, 50 Hz
Baterie internă reîncărcabilă da
Timp operare autonomă  ≥2,5 h
Protecție defibrilator  ≥ 400 J
Indicatori vizuali contact slab sau
lipsă de contact da
 status sistem da
 deconectare alimentare rețea da
 baterie descărcată da
Accesorii
Cablu pacient cu set de electrozi
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

19.00Bucată9.1
Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici
avansate
Cod 260221

pectorali de tip pară (6  buc.) și
membranari de tip clește (4 buc.)  2
set.
Hîrtie termică   30 buc.
Gel de contact  1 litru
Troleu pe rotile troleu pe rotile da,
(indicati modelul)
 ≥ 4 roți da
 ≥ 2 roți cu frînă da
 mîner pentru transportarea
standului da
 coș pentru accesorii da
 braț articulat pentru electrozi ECG
da
 suport pentru gel de contact da
 ajustarea pe înalține optional
 sistem de fixare dispozitivului de
suport da
 (Specificația tehnică este atașată
Anexa1)
Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

10 Electrocardiograf cu 12 canale,
caracteristici de baza
 Cod 260230

7.00Bucată10.1 Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici
de baza

Descriere Electrocardiograf cu 12
canale, care înregistrează, printează
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

7.00Bucată10.1  Cod 260230 şi/sau interpretează ECG de la o
singură sau mai multe derivații
simultan, cu display color.
 Parametrul  Specificația
 Tip pacient  adult, pediatric
 Numărul de canale de procesare
12
 Configurația Portabil da
 Derivațiile Tip înregistrare auto și
manual
  Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv
  Semnal de calibrare 1 mV, ± 2%
 Gama de frecvență De diagnostic
0.05-150 Hz
  Filtru muscular 25, 35Hz  25
198.80 lei cu TVA
  Filtru  frecvență joasă 0.05, 0.16,
0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz
  Filtru  frecvență înaltă 20, 40, 100,
150Hz
  Filtru de rețea 50 Hz
 Impendanța de intrare  ≥ 50 M
Ohm
 Gama de rejecție a modului comun
la 50 Hz  > 100 dB
 Convertor analog-digital  ≥ 12 bit
 Scurgeri spre pacient prin electrozi
≤10 μA
 Detector de pacemaker  da
 Indicator deconectare electrod
acustic sau vizual  da
 Imprimantă Termică încorporată
  Mărimea hîrtiei  ≥ 110 mm
  Să se indice numele derivației
printate da
  Viteza de înscriere  5, 10, 12.5, 25,
50 mm/s
  Densitatea imprimarii 8 dpi/mm
(rezoluție verticală) și 40 dpi/mm
(rezoluție orizontală) la viteza de 25
mm/s
  Acuratețea ± 5% (axa x), ± 5%
(axa y)
  Derivațiile înscrise minim 12
  Numărul de derivații înscrise
simultan 3, 6, 12
  Hîrtia termică să fie compatibilă și
de la alți producători de hîrtie cu
dispozitivul ECG da
 Display Grafic, LCD TFT color da
  "Monitorizarea pe display:
data, ora, sensibilitatea, viteza de
înscriere, filtru, derivațiile" da
  Marime ecran  ≥ 7 inch
  Rezoluția  ≥ 800x480 pix
  Numărul de derivații afișate
simultan 12
 Posibilitatea transmiterii datelor la
un sistem de management al datelor
ECG Ethernet / USB / SD card da
 Format date ECG "BMP / JPG /
GIF / PDF /
XML / DICOM" da
 Memorie ≥ 200 inregistrari ECG
da
 Soft specializat pentru analiza
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

7.00Bucată10.1 Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici
de baza
 Cod 260230

rezultatelor ECG la calculator  da
 Posibilitatea introducerii rapide a
datelor pacientului  Nume, ID,
vîrsta, sex, greutate, înălțimea
 Ajustarea automată a izoliniei  da
 Identificarea aritmiei  da
  Ritmului cardiac Diapazon 30 -
300 BPM
  Acuratețea ± 1 BPM
 Interpretarea Sistem de interpretare
a datelor ECG da
  Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS,
T, HR;
  Timpul interpretării minim 10 s
 Alimentarea  220 V, 50 Hz
 Baterie internă reîncărcabilă da
 Timp operare autonomă  ≥ 2 h
 Protecție defibrilator  ≥ 400 J
 Indicatori vizuali contact slab sau
lipsă de contact da
  status sistem da
  deconectare alimentare rețea da
  baterie descărcată da
 Accesorii
 Cablu pacient cu set de electrozi
pectorali de tip pară (6  buc.) și
membranari de tip clește (4 buc.)  2
set.
 Hîrtie termică   30 buc.
 Gel de contact  1 litru
 Troleu pe rotile troleu pe rotile da,
(indicati modelul)
  ≥ 4 roți da
  ≥ 2 roți cu frînă da
  mîner pentru transportarea
standului da
  coș pentru accesorii da
  braț articulat pentru electrozi ECG
da
  suport pentru gel de contact da
  ajustarea pe înalține optional
  sistem de fixare dispozitivului de
suport da
 (Specificația tehnică este atașată
Anexa1)
Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

7.00Bucată10.1 Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici
de baza
 Cod 260230

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

33100000-1

11
 Electrocardiograf cu 12 canale,
caracteristici avansate
 Cod 260231

5.00Bucată11.1
 Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici
avansate
 Cod 260231

Descriere Electrocardiograf cu 12
canale, care înregistrează, printează
şi/sau interpretează ECG de la o
singură sau mai multe derivații
simultan, cu display color.
 Parametrul  Specificația
 Tip pacient  adult, pediatric
 Numărul de canale de procesare
12
 Configurația Portabil da
 Derivațiile Tip înregistrare auto și
manual
  Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20, 40
mm/mv
  Semnal de calibrare 1 mV, ± 2%
 Gama de frecvență De diagnostic
0.05-150 Hz
  Filtru muscular 25, 35Hz
  Filtru  frecvență joasă 0.05, 0.16,
0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz
  Filtru  frecvență înaltă 20, 40, 100,
150Hz
  Filtru de rețea 50 Hz
 Impendanța de intrare  ≥ 50 M
Ohm
 Gama de rejecție a modului comun
la 50 Hz  > 110 dB
 Convertor analog-digital  ≥ 24 bit
 Scurgeri spre pacient prin electrozi
≤10 μA
 Detector de pacemaker  da
 Indicator deconectare electrod
acustic sau vizual  da
 Imprimantă Termică încorporată
  Mărimea hîrtiei ≥ 210 mm da
  Să se indice numele derivației
printate da
  Viteza de înscriere  5, 10, 12.5, 25,
50 mm/s
  Densitatea imprimarii 8 dpi/mm
(rezoluție verticală) și 40 dpi/mm
(rezoluție orizontală) la viteza de 25
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată11.1
 Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici
avansate
 Cod 260231

mm/s
  Acuratețea ± 5% (axa x), ± 5%
(axa y)
  Derivațiile înscrise minim 12
  Numărul de derivații înscrise
simultan 3, 6, 12
  Hîrtia termică să fie compatibilă și
de la alți producători de hîrtie cu
dispozitivul ECG da
 Display Grafic, LCD TFT color da
  "Monitorizarea pe display:
data, ora, sensibilitatea, viteza de
înscriere, filtru, derivațiile" da
  Marime ecran  ≥ 7 inch
  Rezoluția  ≥ 800x480 pix
  Touchscreen da
  Numărul de derivații afișate
simultan 12
 Posibilitatea transmiterii datelor la
un sistem de management al datelor
ECG Ethernet / USB / SD card da
 Format date ECG "BMP / JPG /
GIF / PDF /
XML / DICOM" da
 Memorie ≥ 200 inregistrari ECG
da
 Soft specializat pentru analiza
rezultatelor ECG la calculator  da
 Posibilitatea introducerii rapide a
datelor pacientului  Nume, ID,
vîrsta, sex, greutate, înălțimea
 Ajustarea automată a izoliniei  da
 Identificarea aritmiei  da
  Ritmului cardiac Diapazon 30 -
300 BPM
  Acuratețea ± 1 BPM
 Interpretarea Sistem de interpretare
a datelor ECG da
  Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS,
T, HR;
  Timpul interpretării minim 10 s
 Alimentarea  220 V, 50 Hz
 Baterie internă reîncărcabilă da
 Timp operare autonomă  ≥ 2 h
 Protecție defibrilator  ≥ 400 J
 Indicatori vizuali contact slab sau
lipsă de contact da
  status sistem da
  deconectare alimentare rețea da
  baterie descărcată da
 Accesorii
 Cablu pacient cu set de electrozi
pectorali de tip pară (6  buc.) și
membranari de tip clește (4 buc.)  2
set.
 Hîrtie termică   30 buc.
 Gel de contact  1 litru
 Troleu pe rotile indicați modelul
oferit model
  troleu pe rotile da
  ≥ 4 roți da
  ≥ 2 roți cu frînă da
  mîner pentru transportarea
standului da
  coș pentru accesorii da
  braț articulat pentru electrozi ECG

33100000-1



pag. 24

CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată11.1
 Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici
avansate
 Cod 260231

da
  suport pentru gel de contact da
  ajustarea pe înalține optional
  sistem de fixare dispozitivului de
suport da
 (Specificația tehnică este atașată
Anexa1)
Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

12 Ultrasonograf General, OB-GYN,
performanţă înaltă
 Cod  300200

9.00Bucată12.1 Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă
înaltă
 Cod  300200

APLICAŢII CLINICE  General,
OB/GYN
 PROBE PORTURI  4
 PROBE TIP, MHz Linear 5 - 12
  Convex 2,5 - 5
  Endovaginal 5 - 9
  Volum 3D 2 - 6
 NIVELE DE GRI  ≥256
 PREPROCESARE, canale digitale
≥120000
 GAMA DINAMICA  ≥250dB
 Adâncimea scanării  ≥ 35 cm
 POSTPROCESARE  da
 IMAGINE MODURI M-mod da
  M-mod şi 2-D da
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

9.00Bucată12.1 Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă
înaltă
 Cod  300200

  3-D (freehand) da
  3-D (automatic) da
  3-D (live 3-D) da
  Harmonic imaging da
 DOPPLER Tip CW, PW, CFM
  Afişare frecvenţă da
  Afişare viteză da
  Power Doppler da
  Duplex da
  Triplex da
 FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători
digitale da
  Diapazon dimamic selectabil da
  Focalizare de transmisie ajustabilă
da
  Focalizare de recepţie dinamică da
  Măsurători pe reluarea video da
 PAN/ZOOM imagine în timp real
da
  imagine îngheţată da
 STOCARE IMAGINI Capacitate ≥
1 TB
  Cine da
 DICOM 3.0 COMPLIANT  da
 MONITOR integrat de control  ≥
10''
 PACHETE DE ANALIZĂ
OB/GYN  da
  Elastografie da
 GHID ACE Transrectal da
  Transperineal da
 MONITOR  ≥ 21"
 DIVIZARE MONITOR  da
(Specificația tehnică este atașată
Anexa1)
Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

9.00Bucată12.1 Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă
înaltă
 Cod  300200

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

33100000-1

13 Ultrasonograf General, OB-GYN,
performanţă medie
 Cod  300210

1.00Bucată13.1 Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă
medie
 Cod  300210

APLICAŢII CLINICE  General,
OB/GYN
 PROBE PORTURI  3
 PROBE TIP, MHz Linear 5 - 12
  Convex 2,5 - 5
  Endovaginal 5 - 9
  Volum 3D 2 - 6
 NIVELE DE GRI  ≥256
 PREPROCESARE, canale digitale
≥50000
 GAMA DINAMICA  ≥200dB
 POSTPROCESARE  da
 IMAGINE MODURI M-mod da
  M-mod şi 2-D da
  3-D (freehand) da
  3-D (automatic) da
  Harmonic imaging da
 DOPPLER Tip CW, PW
  Afişare frecvenţă da
  Afişare viteză da
  Power Doppler da
  Duplex da
 FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători
digitale da
  Diapazon dimamic selectabil da
  Măsurători pe reluarea video da
 PAN/ZOOM imagine în timp real
da
  imagine îngheţată da
 STOCARE IMAGINI Capacitate
≥500GB
  Cine da
 DICOM 3.0 COMPLIANT  da
 MONITOR integrat de control  ≥
10''
 PACHETE DE ANALIZĂ
OB/GYN  da
 GHID ACE Transrectal da
  Transperineal da
 MONITOR  ≥ 21"    (Specificația
tehnică este atașată Anexa1)
Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată13.1 Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă
medie
 Cod  300210

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

33100000-1

14 Unitate de radiografie, mobilă
(caracteristici medii)
Cod 210110

24.00Bucată14.1 Unitate de radiografie, mobilă (caracteristici
medii)
Cod 210110

Descriere Sistem radiografic digital
pe consolă mobilă;
Dimensiuni Greutate maxima
acceptabila ≤ 250 kg;
Puterea generator  ≥ 32 kW;
ANOD TUB Raze X Capacitate
termică, HU  ≥ 40000 kVp;
Diapazon   ≥ 40-125 mA; Diapazon
≥ 50-200 mAs; Diapazon Ajustabil
 Pata focală, mm "0.8 -1.3, ±0.2
pata focala mica 0.6-0.8
pata focala mare 1.1-1.3"

 Timp de expunere 0,001-2,0 s;
SID DIAPAZON, cm  ≥ 140;
INDICATORI  Tip  Digital
 kVp  Digital;
 mAs  Digital;
DETECTOR DIGITAL;  Tip  CSI;
 Rezoluţie matrice ≥ 2300x2800
pixels;
 Pixel ≤ 150 µm;
 Gradaţie  ≥ 12 biti;
 Dimensiune, cm  ≥ 35x43;
 Timp pînă la apariţia imaginii
Max 5 sec;
 Tip conectare la unitate Serial,
USB, Eth, WiFi;
 Baterii  da;
 Incarcator baterii da;
DAP–metru  da;
CENTRARE PACIENT/ LUMINA
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

24.00Bucată14.1 Unitate de radiografie, mobilă (caracteristici
medii)
Cod 210110

COLIMATOR   da;
CERINŢE ALIMENTARE   Toate
componentele echipamentului
electric se vor conecta la priză prin
fişă de reţea de tip F  “Schuko”;
  Electricitate: 220  Volţi
monofazic, Frecvenţa 50 Hz;
  Cablu Minim 5 m;
Loc lucru (PC1) integrat in consola
mobila Loc lucru laborant: PC cu
accesorii, monitor si SW integrat
pentru achizitie si
prelucrare/stocare a imaginilor x-
ray, interfata control generator da;
 CPU ≥ Core i5, sau echivalent;
 Sistem de operare Windows 10 sau
echivalent;
 Memorie operativa ≥ 4 Gb;
 Memorie HDD ≥ 500 Gb;
 Recorder DVD/RW da;
 Accesorii claviatura, maus;
 Monitor LCD medical, Touch
screen, (IPS fara stralucire) ≥ 19
inch
 SW:
 Baza de date pacienti, posibilitate
de vizualizare si redactare a
imaginelor captate de pe detector
da;
 Detectare pozitionare corecta a
grilei (conform APR) da;
 Posibilitate de configurare a
tabelelor APR da;
 Legatura cu generatorul de raze -x
prin intermediul tabelelor APR da;
 Menegmentul dozei acumulate de
pacient (legatura cu DAP-metru)
da;
 Legatura cu Server DICOM
(DICOM MWL SCU) da;
 Posibilitate de lucru cu multiple
Servere (DICOM store SCU) da;
 Posibilitate de conetare printer
(DICOM print SCU) da;
 Stocare pe purtator optic (CD,
DVD) a imaginilor in format
DICOM da;
 Posibilitate diagnosticare ajustare
SW de la distanta da;
 WiFi  ≥ 802.11b/g;
 Compatibilitate totala DICOM 3.0;
Loc lucru (PC2) medic Loc lucru
medic imagist: PC cu accesorii,
monitor si SW integrat pentru
prelucrare/ stocare, schimb de date
cu reteaua DICOM da;
 Procesor ≥ Core i5, sau echivalent ;
 Sistem de operare Windows 7 sau
echivalent;
 Memorie operativa ≥ 4 Gb;
 Memorie HDD ≥ 500 Gb;
 Recorder DVD/RW da;
Accesorii claviatura, maus, UPS da;
Monitor LCD Medical IPS fara
efect de stralucire ≥ 21 inch;
SW: Baza de date pacieti,
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

24.00Bucată14.1 Unitate de radiografie, mobilă (caracteristici
medii)
Cod 210110

posibilitate de vizualizare si
redactare a imaginelor primite de la
locu de lucru 1 si reteua DICOM
da;
 Legatura cu Server DICOM
(DICOM MWL SCU) da;
 Posibilitate de lucru cu multiple
Servere (DICOM store SCU) da;
 Posibilitate de conectare printer
(DICOM print SCU) da;
 Stocare pe purtator optic (CD,
DVD) a imaginilor in format
DICOM da;
 Posibilitate diagnosticare ajustare
SW de la distanta da;
 Compatibilitate totala DICOM 3.0;
SW (loc2) Suplementar la SW de
baza Sistema SW clasa expert
pentru descriere automatizata a
imaginilor (examene pulmonare) cu
elemente de intelegenta artificiala
da;
 Patologii depistate in mod automat
min 70;
 Generare raport cu argumentare
grafica, selectarea limbii min.
Rom/Rus da;
 Conecsiune cu PACS/RIS da;
 Certificat CE pentru SW da
 Licenta activa cu posibilitatea de
reinoire la cerere min 1 an.
Alimentare electrica 220V, 50Hz cu
impamintare da
Accesorii Complect de procetie
radiologic (guleras, sort, fusta) 1
set.
 Sirma mobila pe rotile de protectie
x-ray a tehnicianului in timpul
expunerii da
Instalare/service Instalare inclusiv
raport de evaluare a calitatii
(Controlul calitatii sau raport de
testare de la producator) da
 Existenta centru de deservire in
RM cu ingineri locali acreditati de
producator da
 Posibilitatea de service post
garantie (contra plata) pe un termen
de min 7 ani
 (Specificația tehnică este atașată
Anexa1)
Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

24.00Bucată14.1 Unitate de radiografie, mobilă (caracteristici
medii)
Cod 210110

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

33100000-1

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

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

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

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

Nu

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

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

Da

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

Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
ofertantului

Nu

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

Nu se cere Nu

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

Nu se cere Nu

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

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

Nu

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

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi
echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului conform Formularului
(se va indica) și Documente care atestă faptul că
operatorul economic se află în posesia utilajelor,
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

Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (se va indica)

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

Legea nr. 131 din 03.07.2015
9 Oferta Formularul ofertei F3.1 - original - confirmat prin

aplicarea semnăturii şi ştampilei Ofertantului;
Da

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

Nu

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

Da

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

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

Nu

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

Nu se cere Nu

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

Nu se cere Nu

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

Da

16 Formularul ofertei 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

17 DUAE original, conform modelului atașat, confirmat prin
aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului

Da

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

Da

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

Da

20 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

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

Da

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

- confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Ofertantului;

Da

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

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

Da

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

Da

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

Da

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

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

Da

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

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

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

Da

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

Da

29 Autorizație radiologică pentru echipamentele radiologice, eliberată de către
Agenția Națională de Reglementare a Activităților
Nucleare și Radiologice a Autorizației Radiologice,
copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului;

Da

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

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

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

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

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

pînă la: 13.10.2020 10:00
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 90 zile

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

13.10.2020 10:00la:
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1pe adresa:

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

Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 0.5%

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

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

Conducătorul grupului de lucru: ANTOCI IVAN



24.09.2020 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 1/22

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

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

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

procedurii:
CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

1.2. Obiectul achiziţiei: Achiziționarea dispozitivelor medicale cu coduri generice, conform necesităților IMSP
Raionale, pentru anul 2020

1.3. Numărul procedurii: 20/00144
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publică
1.5. Codul CPV: 33100000-1
1.6. Numărul şi data Buletinului

Achiziţiilor Publice:
54 din 21.08.2020

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor
publici:

Ministerul Finanțelor

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: Centru pentru Achizitii Publice Centralizate în Sănătate
1.11. Destinatarul: IMSP conform listei de distribuție
1.12. Limba de comunicare: De stat
1.13. Pentru clarificarea documentelor de

atribuire, adresa autorităţii
contractante este:

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

1.14. Contract de achiziţie rezervat
atelierelor protejate

2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice:

Nr. d/o Cod CPV Denumire Bunuri solicitate
Unitatea

de
măsură

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă

1 Defibrilator extern, semiautomat, COD
130400

1.1 33100000-1 Defibrilator extern, semiautomat Cod
130400

Bucată 1.00 Defibrilator semiautomat cu analiză ECG,
încarcare automata și descărcare activată
de operator. Defibrilatoarele externe
semiautomate se utilizează în secţiile de
medicină urgentă sau de către poliţie şi
pompieri – personalul care este
responsabil pentru urgenţe medicale.
Defibrilator Tip semiautomat Acțiune
manuală da Acțiune automată da Ghidare
vocală în română sau rusă da Categorie de
pacient: Adult și Pediatric da Secvențe de
energie repartizate conform categoriei de
pacient: Adult și Pediatric da Secvențe de
energie pacient Adult ≥ 100 J Secvențe de
energie pacient Pediatric ≥ 10 J Energia
maximală de descărcare ≥ 300 J Forma de
undă la ieșire bifazică Indicație de
resuscitare cardio-respiratorie (CPR) da
Ritmul pentru resuscitarea cardio-
respiratorie (CPR) da Display Afișare
semnal ECG da Afișare ritm cardiac da
Afișare erori da Afișare mesaje
informative da Analiza semnalului ECG
Automată da Timpul de analiză < 15 s
Captarea semnalului ECG prin
intermediul padelelor Ritmului cardiac
diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1
BPM Autotestare zilnică, săptămînal,
lunar da Timp de încărcare a energiei
maxime de defibrilare < 10 s Baterie Tip
reîncărcabil da Timp de operare > 200 de
descărcări sau 4 ore continui de
monitorizare a ECG Greutate ≤ 4.5 kg
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Alimentare electrică 220 V, 50 Hz
Accesorii Electrozi defibrilare adult, de
unică utilizare, cu termenul de valabilitate
2 ani la momentul livrării ≥ 3 set.
pediatric, de unică utilizare, cu termenul
de valabilitate 2 ani la momentul livrării ≥
3 set. Hîrtie pentru imprimantă doar în
cazul dacă defibrilatorul este dotat cu
imprimantă ≥ 3 buc Geantă de
transport/depozitare defibrilator geanta să
fie prevăzută pentru transportarea și
depozitarea defibrilatorului. Să fie dotată
cu buzunare pentru toate accesoriile da
(Specificația tehnică este atașată Anexa1)
Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

2 Defibrilator extern, automat Cod 130410
2.1 33100000-1 Defibrilator extern, automat Cod 130410 Bucată 5.00 Descriere Defibrilator automat cu analiză

ECG, încarce automat. Defibrilatoarele
externe automate se utilizează în secţiile
de medicină urgentă sau de către poliţie şi
pompieri – personalul care este
responsabil pentru urgenţe medicale. De
asemenea poate fi utilizat și de oamenii de
rînd în hol, secția de internare.
Defibrilator Tip automat Ghidare vocală
în română sau rusă da Energia maximală
de descărcare ≥ 300 J Categorie de
pacient: Adult și Pediatric da Secvențe de
energie repartizate conform categoriei de
pacient: Adult și Pediatric da Detectare
automată a tipului de pacient: Adult și
Pediatric da Forma de undă la ieșire
bifazică Indicație de resuscitare cardio-
respiratorie (CPR) da Ritmul pentru
resuscitarea cardio-respiratorie (CPR) da
Indicatori vizuali și auditivi Ton a ritmului
cardiac da Erori tehnice da Starea tehnică
de funcționare a dispozitivului da Analiza
semnalului ECG Automată da Timpul de
analiză < 15 s Autotestare zilnică,
săptămînal, lunar da Indicator statut
dispozitiv fara al scoate din dulap da Timp
de încărcare a energiei maxime de
defibrilare < 10 s Baterie Fără
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posibilitatea de reîncărcare. Timpul de
funcționare și așteptare ≥ 5 ani, după care
bateria poate fi înlocuită da Indicație
pentru necesitatea de a înlocui bateria da
Timp de operare ≥ 300 de descărcări la
energia maximă Greutate ≤ 3 kg Accesorii
Electrozi de defibrilare AED de unică
utilizare Adult, unică utilizare, cu
termenul de valabilitate 2 ani la momentul
livrării ≥ 2 set. Pediatrice cu
autoidentificare, unică utilizare, cu
termenul de valabilitate 2 ani la momentul
livrării ≥ 2 set. Boxă de urgență instalată
pe perete pentru depozitarea dispozitivului
Boxă de urgență da Ușă frontală
transparentă dotat cu mîner da Simbolul
international și inscripția AED pe cutie da
(Specificația tehnică este atașată Anexa1)
Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

3 Defibrilator extern, manual
(caracteristici de bază) Cod 130420

3.1 33100000-1 Defibrilator extern, manual (caracteristici
de bază) Cod 130420

Bucată 4.00 Descriere Defibrilator extern, manual
destinat utilizării personalului specializat
cu caracteristici de bază Parametrul
Specificația Defibrilator Selectarea
energiei "adult 50-360 bifazic; 2-20
pediatric/nou-născut" Controlul padelelor
Încărcare da descărcarea energiei da
Forma de undă la ieșire bifazic
Sincronizator da Display Afișarea
derivațiilor bipolare I, II, III Captarea
semnalului ECG prin intermediul
padelelor da Afișarea ritmului cardiac da
Alarme ale ritmului cardiac da Frecvența
de lucru 0.67-40 Hz Indicator al devierii
derivațiilor cardiace da Modul ECG
Captarea semnalului ECG prin fir cu 3
electrozi da Diapazon 30 - 300 BPM
Protecție în potriva șocurilor de defibrilare
≥ 360 J Mesaje de alarmă da Imprimantă
pentru ECG Viteza hîrtiei 25 mm/sec
Imprimantă termică încorporată da
Printare auto sau manuală Adnotări ora da
data da derivația da ritmul cardiac da
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modul de operare da forma undei
descărcate da Funcția sumară da Memorie
Memorie internă sau Posibilitatea de
instalarea a cartelei de memorie da
Informația stocată ECG, șoc, vocele din
anturaj Capacitatatea de stocare ≥ 2 ore
Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz
da Baterie internă reîncărcabilă da Timp
de lucru de la baterie 2 ore ECG continuu
sau min. 50 descărcări la energia maximă
Greutatea cu accesorii < 9 kg Accesorii
Padele Adult, reutilizabile 1 set.
"Pediatrice, reutilizabile (padele sau
adaptoare pediatrice)" 1 set. Cablu ECG
reutilizabil 3 fire 1 buc. Electrozi ECG
Adult, unică utilizare, cu termenul de
valabilitate 2 ani la momentul livrării 50
buc. Pediatrice, unică utilizare, cu
termenul de valabilitate 2 ani la momentul
livrării 50 buc. Hîrtie termică 5 buc. Gel
de contat 250 ml (Specificația tehnică este
atașată Anexa1) Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

4 Defibrilator extern, manual
(caracteristici medii) Cod 130430

4.1 33100000-1 Defibrilator extern, manual (caracteristici
medii) Cod 130430

Bucată 1.00 Descriere Defibrilator extern, manual
destinat utilizării personalului specializat
cu caracteristici de bază Defibrilator
Selectarea energiei "adult 50-360 bifazic;
2-20 pediatric/nou-născut" Controlul
padelelor Selectarea energiei da Încărcare
energiei da Descărcarea energiei da Forma
de undă la ieșire bifazic Sincronizator da
Regim de operare Defibrilare manuală da
Defibrilare Automată ( AED) da Display
Mărimea display ≥ 6 inch TFT LCD color,
LED da Rezoluția 640 x 480 pix. Afișarea
derivațiilor bipolare I, II, III Captarea
semnalului ECG prin intermediul
padelelor da Afișarea ritmului cardiac da
Alarme ale ritmului cardiac da Frecvența
de lucru 0.05-100 Hz Modul ECG
Captarea semnalului ECG prin fir cu 3
electrozi da Diapazon 30 - 300 BPM
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Protecție în potriva șocurilor de defibrilare
≥ 360 J Mesaje de alarmă HR, Asistola,
VF, VT Imprimantă pentru ECG Viteza
hîrtiei 25,50 mm/sec Imprimantă termică
încorporată da Printare auto sau manuală
Adnotări ora da data da derivația da ritmul
cardiac da modul de operare da forma
undei descărcate da Funcția sumară da
Memorie Memorie internă sau
Posibilitatea de instalarea a cartelei de
memorie da Informația stocată ECG, șoc,
vocele din anturaj Capacitatatea de stocare
≥ 3 ore Alimentarea electrică Rețea
electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă
reîncărcabilă da Timp de lucru de la
baterie ≥ 3 ore ECG continuu sau min.
100 descărcări la energia maximă
Greutatea cu accesorii < 9 kg Accesorii
Padele Adult, reutilizabile 1 set.
"Pediatrice, reutilizabile (padele sau
adaptoare pediatrice)" 1 set. Electrozi de
defibrilare AED de unică utilizare Adult,
unică utilizare, cu termenul de valabilitate
2 ani la momentul livrării 1 set. Pediatrice
cu autoidentificare, unică utilizare, cu
termenul de valabilitate 2 ani la momentul
livrării 1 set. Cablu ECG reutilizabil 3 fire
1 buc. Electrozi ECG Adult, unică
utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani
la momentul livrării 50 buc. Pediatrice,
unică utilizare, cu termenul de valabilitate
2 ani la momentul livrării 50 buc. Hîrtie
termică 5 buc. Gel de contat 250 ml Stand
pe rotile stand pe rotile da, (indicati
modelul) ≥ 4 roți da ≥ 2 roți cu frînă da
mîner pentru transportarea standului da
coș pentru accesorii da suport pentru gel
de contact da sistem de fixare
dispozitivului de suport da (Specificația
tehnică este atașată Anexa1) Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

5 Defibrilator extern, automat, manual,
cardiostimulare externă (caracteristici
avansate) Cod 130440
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5.1 33100000-1 Defibrilator extern, automat, manual,
cardiostimulare externă (caracteristici
avansate) Cod 130440

Bucată 6.00 Descriere Defibrilator extern, automat,
manual destinat utilizării personalului
specializat cu caracteristici avansate
Defibrilator Selectarea energiei "adult 50-
360 bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut"
Controlul padelelor Setarea energiei da
Încărcare da Descărcarea energiei da
Forma de undă la ieșire bifazică
Sincronizator da Regim de operare
Defibrilare manuală da Defibrilare
Automată ( AED) da Monitor funcții
vitale (ECG, SpO2, NIBP) da
Cardiostimulare externă (pacemaker) da
Display Mărimea display ≥ 6 inch TFT
LCD color, LED da Rezoluția 640 x 480
pix. Afișarea derivațiilor bipolare I, II, III
Captarea semnalului ECG prin
intermediul padelelor da Afișarea ritmului
cardiac da Alarme ale ritmului cardiac da
Frecvența de lucru 0.05-100 Hz Modul
ECG Captarea semnalului ECG prin fir cu
5 electrozi da Diapazon 30 - 300 BPM
Acuratețea ± 1 BPM Depistare pacemaker
da Protecție în potriva șocurilor de
defibrilare ≥ 400 J Mesaje de alarmă HR,
Asistola, VF, VT Cardiostimulare externă
(Pacemaker) Pacemaker da Modul de
stimulare cu rată fixă da Modul de
stimulare deamand da Rata de stimulare
30-200 bpm, ± 1bpm Curentul de ieșire 0 -
200 mA Lățimea pulsului 5 - 40 msec.
Rezoluția, curent de ieșire 1 mA Durată
puls >20 ms Imprimantă pentru ECG
Viteza hîrtiei 25, 50 mm/sec Imprimantă
termică încorporată da Printare auto sau
manuală Adnotări ora da data da derivația
da ritmul cardiac da modul de operare da
forma undei descărcate da Funcția sumară
da Memorie Memorie internă sau
Posibilitatea de instalarea a cartelei de
memorie da Informația stocată ECG, șoc,
vocele din anturaj Capacitatatea de stocare
≥ 3 ore "Soft specializat pentru PC" Dacă
este necesar de soft pentru interpretarea
inregistrărilor ECG, șoc, audio. Atunci să
fie inclus softul și cablul pentru conexiune
cu PC da Modul SpO2 Modul SpO2 da
Rata SpO2 1 - 100% Precizia 70 - 100%,
± 2% Rata pulsului 30-300 bpm Mesaje de
alarmă da Modul NIBP Modul NIBP da
Regim de măsurare paciente adult,
pediatric, nou-născut da Acurateția NIBP
± 3 mmHg Limita maximă a tensiunei
arteriale 300 mmHg Regim automat de
măsurare 1, 5, 10, 15, 30, 60, 120 min.
Mesaje de alarmă da Alimentarea Rețea
electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă
reîncărcabilă da timp de lucru baterie ≥ 3
ore ECG continuu sau 100 descărcări
Greutatea < 8 kg Accesorii Padele Adult,
reutilizabile 1 set. "Pediatrice, reutilizabile
(padele sau adaptoare pediatrice)" 1 set.
Electrozi de defibrilare AED de unică
utilizare Adult, unică utilizare, cu
termenul de valabilitate 2 ani la momentul
livrării 1 set. Pediatrice cu
autoidentificare, unică utilizare, cu
termenul de valabilitate 2 ani la momentul
livrării 1 set. Electrozi pacemaker Adult,
unică utilizare, cu termenul de valabilitate
2 ani la momentul livrării 1 set. Pediatrice
cu autoidentificare, unică utilizare, cu
termenul de valabilitate 2 ani la momentul
livrării 1 set. Cablu ECG reutilizabil 3 fire
1 buc. Electrozi ECG Adult, unică
utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani
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la momentul livrării 100 buc. Pediatrice,
unică utilizare, cu termenul de valabilitate
2 ani la momentul livrării 100 buc. Senzor
SpO2 Adult, reutilizabil 1 buc. Pediatric,
reutilizabil 1 buc. Manjete NIBP Adult,
reutilizabil 2 buc. Pediatric, reutilizabil 2
buc. Hîrtie termică 5 buc. Gel de contat
250 ml Stand pe rotile stand pe rotile da,
(indicati modelul) ≥ 4 roți da ≥ 2 roți cu
frînă da mîner pentru transportarea
standului da coș pentru accesorii da suport
pentru gel de contact da sistem de fixare
dispozitivului de suport da (Specificația
tehnică este atașată Anexa1) Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

6 Electrocardiograf cu 3 canale,
caracteristici de baza Cod 260200

6.1 33100000-1 Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici
de baza Cod 260200

Bucată 1.00 Descriere Electrocardiograf cu 3 canale,
care înregistrează, printează şi/sau
interpretează ECG de la o singură sau mai
multe derivații simultan cu display
monocrom. Parametrul Specificația Tip
pacient adult, pediatric Numărul de canale
de procesare 3 Configurația Portabil da
Derivațiile Tip înregistrare auto și manual
Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal
de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de
frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz
Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență
joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz
Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz
Filtru de rețea 50 Hz Impendanța de
intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a
modului comun la 50 Hz > 100 dB
Convertor analog-digital ≥ 12 bit Scurgeri
spre pacient prin electrozi ≤10 μA
Detector de pacemaker da Indicator
deconectare electrod acustic sau vizual da
Imprimantă Termică încorporată Mărimea
hîrtiei ≥ 60 mm Să se indice numele
derivației printate da Viteza de înscriere 5,
10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea
imprimarii 8 dpi/mm (rezoluție verticală)
și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la
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viteza de 25 mm/s Derivațiile înscrise
minim 12 Numărul de derivații înscrise
simultan 3 Hîrtia termică să fie
compatibilă și de la alți producători de
hîrtie cu dispozitivul ECG da Display
Grafic da LCD monochrmon da
"Monitorizarea pe display: data, ora,
sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru,
derivațiile" da Marime ecran ≥ 3 inch
Rezoluție display ≥ 320x240 Numărul de
derivații afișate simultan ≥ 6 Posibilitatea
introducerii rapide a datelor pacientului
Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea
Ajustarea automată a izoliniei da
Identificarea aritmiei da Ritmului cardiac
Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1
BPM Interpretarea Sistem de interpretare
a datelor ECG da Măsurări PR, QT, QTC,
P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim
10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie
internă reîncărcabilă da Timp operare
autonomă ≥ 2 h Protecție defibrilator da
Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de
contact da status sistem da deconectare
alimentare rețea da baterie descărcată da
Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi
pectorali de tip pară (6 buc.) și
membranari de tip clește (4 buc.) 2 set.
Hîrtie termică 30 buc. Gel de contact 1
litru (Specificația tehnică este atașată
Anexa1) Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

7 Electrocardiograf cu 3 canale,
caracteristici avansate Cod 260210

7.1 33100000-1 Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici
avansate Cod 260210

Bucată 5.00 Descriere Electrocardiograf cu 3 canale,
care înregistrează, printează şi/sau
interpretează ECG de la o singură sau mai
multe derivații simultan cu display color.
Parametrul Specificația Tip pacient adult,
pediatric Numărul de canale de procesare
3 Configurația Portabil da Derivațiile Tip
înregistrare auto și manual Sensivitatea
2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare
1 mV, ± 3% 10 720 lei cu TVA Gama de
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frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz
Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență
joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz
Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz
Filtru de rețea 50 Hz Impendanța de
intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a
modului comun la 50 Hz > 110 dB
Convertor analog-digital ≥ 16 bit Scurgeri
spre pacient prin electrozi ≤10 μA
Detector de pacemaker da Indicator
deconectare electrod acustic sau vizual da
Imprimantă Termică încorporată Mărimea
hîrtiei ≥ 60 mm Să se indice numele
derivației printate da Viteza de înscriere 5,
10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea
imprimarii 8 dpi/mm (rezoluție verticală)
și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la
viteza de 25 mm/s Derivațiile înscrise
minim 12 Numărul de derivații înscrise
simultan 3 Hîrtia termică să fie
compatibilă și de la alți producători de
hîrtie cu dispozitivul ECG da Display
Grafic, LCD TFT color da "Monitorizarea
pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza
de înscriere, filtru, derivațiile" da Marime
ecran ≥ 4 inch Rezoluția ≥ 320x240 pix
Numărul de derivații afișate simultan ≥ 6
Posibilitatea transmiterii datelor la un
sistem de management al datelor ECG
prin fir (să se indice interfața de
transmitere) da Posibilitatea introducerii
rapide a datelor pacientului Nume, ID,
vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea
automată a izoliniei da Identificarea
aritmiei da Ritmului cardiac Diapazon 30
- 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM
Interpretarea Sistem de interpretare a
datelor ECG da Măsurări PR, QT, QTC, P,
QRS, T, HR; Timpul interpretării minim
10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie
internă reîncărcabilă da Timp operare
autonomă ≥ 3 h Protecție defibrilator ≥
400 J Indicatori vizuali contact slab sau
lipsă de contact da status sistem da
deconectare alimentare rețea da baterie
descărcată da Accesorii Cablu pacient cu
set de electrozi pectorali de tip pară (6
buc.) și membranari de tip clește (4 buc.)
2 set. Hîrtie termică 30 buc. Gel de
contact 1 litru (Specificația tehnică este
atașată Anexa1) Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
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momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

8 Electrocardiograf cu 6 canale,
caracteristici de baza Cod 260220

8.1 33100000-1 Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici
de baza Cod 260220

Bucată 1.00 Descriere Electrocardiograf cu 6 canale,
care înregistrează, printează şi/sau
interpreteaază ECG de la o singură sau
mai multe derivații simultan. Parametrul
Specificația Tip pacient adult, pediatric
Numărul de canale de procesare 6
Configurația Portabil da Derivațiile Tip
înregistrare auto și manual Sensivitatea
2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare
1 mV, ± 3% Gama de frecvență De
diagnostic 0.05-150 Hz 18 000 lei cu TVA
Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență
joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz
Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz
Filtru de rețea 50 Hz Impendanța de
intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a
modului comun la 50 Hz > 100 dB
Convertor analog-digital ≥ 12 bit Scurgeri
spre pacient prin electrozi ≤10 μA
Detector de pacemaker da Indicator
deconectare electrod acustic sau vizual da
Imprimantă Termică încorporată Mărimea
hîrtiei ≥ 80 mm Să se indice numele
derivației printate da Viteza de înscriere 5,
10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea
imprimarii 8 dpi/mm (rezoluție verticală)
și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la
viteza de 25 mm/s Acuratețea ± 5% (axa
x), ± 5% (axa y) Derivațiile înscrise
minim 12 Numărul de derivații înscrise
simultan 3, 6 Hîrtia termică să fie
compatibilă și de la alți producători de
hîrtie cu dispozitivul ECG da Display
Grafic, LCD TFT da "Monitorizarea pe
display: data, ora, sensibilitatea, viteza de
înscriere, filtru, derivațiile" da Marime
ecran ≥ 5 inch Rezoluția ≥ 640x480 pix
Numărul de derivații afișate simultan 12
Posibilitatea introducerii rapide a datelor
pacientului Nume, ID, vîrsta, sex,
greutate, înălțimea Ajustarea automată a
izoliniei da Identificarea aritmiei da
Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM
Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem
de interpretare a datelor ECG da Măsurări
PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul
interpretării minim 10 s Alimentarea 220
V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă da
Timp operare autonomă ≥ 2 h Protecție
defibrilator da Indicatori vizuali contact
slab sau lipsă de contact da status sistem
da deconectare alimentare rețea da baterie
descărcată da Accesorii Cablu pacient cu
set de electrozi pectorali de tip pară (6
buc.) și membranari de tip clește (4 buc.)
2 set. Hîrtie termică 30 buc. Gel de
contact 1 litru Troleu pe rotile troleu pe
rotile da, (indicati modelul) ≥ 4 roți da ≥ 2
roți cu frînă da mîner pentru transportarea
standului da coș pentru accesorii da braț
articulat pentru electrozi ECG da suport
pentru gel de contact da ajustarea pe
înalține optional sistem de fixare
dispozitivului de suport da (Specificația
tehnică este atașată Anexa1) Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
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Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

9 Electrocardiograf cu 6 canale,
caracteristici avansate Cod 260221

9.1 33100000-1 Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici
avansate Cod 260221

Bucată 19.00 Descriere Electrocardiograf cu 6 canale,
care înregistrează, printează şi/sau
interpreteaază ECG de la o singură sau
mai multe derivații simultan cu display
color. Parametrul Specificația Tip pacient
adult, pediatric Numărul de canale de
procesare 6 Configurația Portabil da
Derivațiile Tip înregistrare auto și manual
Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20, 40 mm/mv
Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de
frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz
Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență
joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz
Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz
Filtru de rețea 50 Hz Impendanța de
intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a
modului comun la 50 Hz > 100 dB
Convertor analog-digital ≥ 12 bit Scurgeri
spre pacient prin electrozi ≤10 μA
Detector de pacemaker da Indicator
deconectare electrod acustic sau vizual da
Imprimantă Termică încorporată Mărimea
hîrtiei ≥ 100 mm Să se indice numele
derivației printate da Viteza de înscriere 5,
10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea
imprimarii 8 dpi/mm (rezoluție verticală)
și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la
viteza de 25 mm/s Acuratețea ± 5% (axa
x), ± 5% (axa y) Derivațiile înscrise
minim 12 Numărul de derivații înscrise
simultan 3, 6 Hîrtia termică să fie
compatibilă și de la alți producători de
hîrtie cu dispozitivul ECG da Display
Grafic, LCD TFT color da "Monitorizarea
pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza
de înscriere, filtru, derivațiile" da Marime
ecran ≥ 6 inch Rezoluția ≥ 640x480 pix
Numărul de derivații afișate simultan 12
Posibilitatea transmiterii datelor la un
sistem de management al datelor ECG
prin fir (să se indice interfața de
transmitere) da Posibilitatea introducerii
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rapide a datelor pacientului Nume, ID,
vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea
automată a izoliniei da Identificarea
aritmiei da Ritmului cardiac Diapazon 30
- 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM
Interpretarea Sistem de interpretare a
datelor ECG da Măsurări PR, QT, QTC, P,
QRS, T, HR; Timpul interpretării minim
10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie
internă reîncărcabilă da Timp operare
autonomă ≥2,5 h Protecție defibrilator ≥
400 J Indicatori vizuali contact slab sau
lipsă de contact da status sistem da
deconectare alimentare rețea da baterie
descărcată da Accesorii Cablu pacient cu
set de electrozi pectorali de tip pară (6
buc.) și membranari de tip clește (4 buc.)
2 set. Hîrtie termică 30 buc. Gel de
contact 1 litru Troleu pe rotile troleu pe
rotile da, (indicati modelul) ≥ 4 roți da ≥ 2
roți cu frînă da mîner pentru transportarea
standului da coș pentru accesorii da braț
articulat pentru electrozi ECG da suport
pentru gel de contact da ajustarea pe
înalține optional sistem de fixare
dispozitivului de suport da (Specificația
tehnică este atașată Anexa1) Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

10 Electrocardiograf cu 12 canale,
caracteristici de baza Cod 260230

10.1 33100000-1 Electrocardiograf cu 12 canale,
caracteristici de baza Cod 260230

Bucată 7.00 Descriere Electrocardiograf cu 12 canale,
care înregistrează, printează şi/sau
interpretează ECG de la o singură sau mai
multe derivații simultan, cu display color.
Parametrul Specificația Tip pacient adult,
pediatric Numărul de canale de procesare
12 Configurația Portabil da Derivațiile Tip
înregistrare auto și manual Sensivitatea
2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare
1 mV, ± 2% Gama de frecvență De
diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular
25, 35Hz 25 198.80 lei cu TVA Filtru
frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5,
0.67Hz Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100,
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150Hz Filtru de rețea 50 Hz Impendanța
de intrare ≥ 50 M Ohm Gama de rejecție a
modului comun la 50 Hz > 100 dB
Convertor analog-digital ≥ 12 bit Scurgeri
spre pacient prin electrozi ≤10 μA
Detector de pacemaker da Indicator
deconectare electrod acustic sau vizual da
Imprimantă Termică încorporată Mărimea
hîrtiei ≥ 110 mm Să se indice numele
derivației printate da Viteza de înscriere 5,
10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea
imprimarii 8 dpi/mm (rezoluție verticală)
și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la
viteza de 25 mm/s Acuratețea ± 5% (axa
x), ± 5% (axa y) Derivațiile înscrise
minim 12 Numărul de derivații înscrise
simultan 3, 6, 12 Hîrtia termică să fie
compatibilă și de la alți producători de
hîrtie cu dispozitivul ECG da Display
Grafic, LCD TFT color da "Monitorizarea
pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza
de înscriere, filtru, derivațiile" da Marime
ecran ≥ 7 inch Rezoluția ≥ 800x480 pix
Numărul de derivații afișate simultan 12
Posibilitatea transmiterii datelor la un
sistem de management al datelor ECG
Ethernet / USB / SD card da Format date
ECG "BMP / JPG / GIF / PDF / XML /
DICOM" da Memorie ≥ 200 inregistrari
ECG da Soft specializat pentru analiza
rezultatelor ECG la calculator da
Posibilitatea introducerii rapide a datelor
pacientului Nume, ID, vîrsta, sex,
greutate, înălțimea Ajustarea automată a
izoliniei da Identificarea aritmiei da
Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM
Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem
de interpretare a datelor ECG da Măsurări
PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul
interpretării minim 10 s Alimentarea 220
V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă da
Timp operare autonomă ≥ 2 h Protecție
defibrilator ≥ 400 J Indicatori vizuali
contact slab sau lipsă de contact da status
sistem da deconectare alimentare rețea da
baterie descărcată da Accesorii Cablu
pacient cu set de electrozi pectorali de tip
pară (6 buc.) și membranari de tip clește
(4 buc.) 2 set. Hîrtie termică 30 buc. Gel
de contact 1 litru Troleu pe rotile troleu pe
rotile da, (indicati modelul) ≥ 4 roți da ≥ 2
roți cu frînă da mîner pentru transportarea
standului da coș pentru accesorii da braț
articulat pentru electrozi ECG da suport
pentru gel de contact da ajustarea pe
înalține optional sistem de fixare
dispozitivului de suport da (Specificația
tehnică este atașată Anexa1) Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
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conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

11 Electrocardiograf cu 12 canale,
caracteristici avansate Cod 260231

11.1 33100000-1 Electrocardiograf cu 12 canale,
caracteristici avansate Cod 260231

Bucată 5.00 Descriere Electrocardiograf cu 12 canale,
care înregistrează, printează şi/sau
interpretează ECG de la o singură sau mai
multe derivații simultan, cu display color.
Parametrul Specificația Tip pacient adult,
pediatric Numărul de canale de procesare
12 Configurația Portabil da Derivațiile Tip
înregistrare auto și manual Sensivitatea
2.5, 5, 10, 20, 40 mm/mv Semnal de
calibrare 1 mV, ± 2% Gama de frecvență
De diagnostic 0.05-150 Hz Filtru
muscular 25, 35Hz Filtru frecvență joasă
0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru
frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru
de rețea 50 Hz Impendanța de intrare ≥ 50
M Ohm Gama de rejecție a modului
comun la 50 Hz > 110 dB Convertor
analog-digital ≥ 24 bit Scurgeri spre
pacient prin electrozi ≤10 μA Detector de
pacemaker da Indicator deconectare
electrod acustic sau vizual da Imprimantă
Termică încorporată Mărimea hîrtiei ≥ 210
mm da Să se indice numele derivației
printate da Viteza de înscriere 5, 10, 12.5,
25, 50 mm/s Densitatea imprimarii 8
dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm
(rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s
Acuratețea ± 5% (axa x), ± 5% (axa y)
Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de
derivații înscrise simultan 3, 6, 12 Hîrtia
termică să fie compatibilă și de la alți
producători de hîrtie cu dispozitivul ECG
da Display Grafic, LCD TFT color da
"Monitorizarea pe display: data, ora,
sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru,
derivațiile" da Marime ecran ≥ 7 inch
Rezoluția ≥ 800x480 pix Touchscreen da
Numărul de derivații afișate simultan 12
Posibilitatea transmiterii datelor la un
sistem de management al datelor ECG
Ethernet / USB / SD card da Format date
ECG "BMP / JPG / GIF / PDF / XML /
DICOM" da Memorie ≥ 200 inregistrari
ECG da Soft specializat pentru analiza
rezultatelor ECG la calculator da
Posibilitatea introducerii rapide a datelor
pacientului Nume, ID, vîrsta, sex,
greutate, înălțimea Ajustarea automată a
izoliniei da Identificarea aritmiei da
Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM
Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem
de interpretare a datelor ECG da Măsurări
PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul
interpretării minim 10 s Alimentarea 220
V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă da
Timp operare autonomă ≥ 2 h Protecție
defibrilator ≥ 400 J Indicatori vizuali
contact slab sau lipsă de contact da status
sistem da deconectare alimentare rețea da



24.09.2020 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 15/22

baterie descărcată da Accesorii Cablu
pacient cu set de electrozi pectorali de tip
pară (6 buc.) și membranari de tip clește
(4 buc.) 2 set. Hîrtie termică 30 buc. Gel
de contact 1 litru Troleu pe rotile indicați
modelul oferit model troleu pe rotile da ≥
4 roți da ≥ 2 roți cu frînă da mîner pentru
transportarea standului da coș pentru
accesorii da braț articulat pentru electrozi
ECG da suport pentru gel de contact da
ajustarea pe înalține optional sistem de
fixare dispozitivului de suport da
(Specificația tehnică este atașată Anexa1)
Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

12 Ultrasonograf General, OB-GYN,
performanţă înaltă Cod 300200
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12.1 33100000-1 Ultrasonograf General, OB-GYN,
performanţă înaltă Cod 300200

Bucată 9.00 APLICAŢII CLINICE General, OB/GYN
PROBE PORTURI 4 PROBE TIP, MHz
Linear 5 - 12 Convex 2,5 - 5 Endovaginal
5 - 9 Volum 3D 2 - 6 NIVELE DE GRI
≥256 PREPROCESARE, canale digitale
≥120000 GAMA DINAMICA ≥250dB
Adâncimea scanării ≥ 35 cm
POSTPROCESARE da IMAGINE
MODURI M-mod da M-mod şi 2-D da 3-
D (freehand) da 3-D (automatic) da 3-D
(live 3-D) da Harmonic imaging da
DOPPLER Tip CW, PW, CFM Afişare
frecvenţă da Afişare viteză da Power
Doppler da Duplex da Triplex da
FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale
da Diapazon dimamic selectabil da
Focalizare de transmisie ajustabilă da
Focalizare de recepţie dinamică da
Măsurători pe reluarea video da
PAN/ZOOM imagine în timp real da
imagine îngheţată da STOCARE
IMAGINI Capacitate ≥ 1 TB Cine da
DICOM 3.0 COMPLIANT da MONITOR
integrat de control ≥ 10'' PACHETE DE
ANALIZĂ OB/GYN da Elastografie da
GHID ACE Transrectal da Transperineal
da MONITOR ≥ 21" DIVIZARE
MONITOR da (Specificația tehnică este
atașată Anexa1) Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

13 Ultrasonograf General, OB-GYN,
performanţă medie Cod 300210
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13.1 33100000-1 Ultrasonograf General, OB-GYN,
performanţă medie Cod 300210

Bucată 1.00 APLICAŢII CLINICE General, OB/GYN
PROBE PORTURI 3 PROBE TIP, MHz
Linear 5 - 12 Convex 2,5 - 5 Endovaginal
5 - 9 Volum 3D 2 - 6 NIVELE DE GRI
≥256 PREPROCESARE, canale digitale
≥50000 GAMA DINAMICA ≥200dB
POSTPROCESARE da IMAGINE
MODURI M-mod da M-mod şi 2-D da 3-
D (freehand) da 3-D (automatic) da
Harmonic imaging da DOPPLER Tip CW,
PW Afişare frecvenţă da Afişare viteză da
Power Doppler da Duplex da
FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale
da Diapazon dimamic selectabil da
Măsurători pe reluarea video da
PAN/ZOOM imagine în timp real da
imagine îngheţată da STOCARE
IMAGINI Capacitate ≥500GB Cine da
DICOM 3.0 COMPLIANT da MONITOR
integrat de control ≥ 10'' PACHETE DE
ANALIZĂ OB/GYN da GHID ACE
Transrectal da Transperineal da
MONITOR ≥ 21" (Specificația tehnică
este atașată Anexa1) Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

14 Unitate de radiografie, mobilă
(caracteristici medii) Cod 210110

14.1 33100000-1 Unitate de radiografie, mobilă
(caracteristici medii) Cod 210110

Bucată 24.00 Descriere Sistem radiografic digital pe
consolă mobilă; Dimensiuni Greutate
maxima acceptabila ≤ 250 kg; Puterea
generator ≥ 32 kW; ANOD TUB Raze X
Capacitate termică, HU ≥ 40000 kVp;
Diapazon ≥ 40-125 mA; Diapazon ≥ 50-
200 mAs; Diapazon Ajustabil Pata focală,
mm "0.8 -1.3, ±0.2 pata focala mica 0.6-
0.8 pata focala mare 1.1-1.3" Timp de
expunere 0,001-2,0 s; SID DIAPAZON,
cm ≥ 140; INDICATORI Tip Digital kVp
Digital; mAs Digital; DETECTOR
DIGITAL; Tip CSI; Rezoluţie matrice ≥
2300x2800 pixels; Pixel ≤ 150 µm;
Gradaţie ≥ 12 biti; Dimensiune, cm ≥
35x43; Timp pînă la apariţia imaginii Max
5 sec; Tip conectare la unitate Serial,
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USB, Eth, WiFi; Baterii da; Incarcator
baterii da; DAP–metru da; CENTRARE
PACIENT/ LUMINA COLIMATOR da;
CERINŢE ALIMENTARE Toate
componentele echipamentului electric se
vor conecta la priză prin fişă de reţea de
tip F “Schuko”; Electricitate: 220 Volţi
monofazic, Frecvenţa 50 Hz; Cablu
Minim 5 m; Loc lucru (PC1) integrat in
consola mobila Loc lucru laborant: PC cu
accesorii, monitor si SW integrat pentru
achizitie si prelucrare/stocare a imaginilor
x-ray, interfata control generator da; CPU
≥ Core i5, sau echivalent; Sistem de
operare Windows 10 sau echivalent;
Memorie operativa ≥ 4 Gb; Memorie
HDD ≥ 500 Gb; Recorder DVD/RW da;
Accesorii claviatura, maus; Monitor LCD
medical, Touch screen, (IPS fara
stralucire) ≥ 19 inch SW: Baza de date
pacienti, posibilitate de vizualizare si
redactare a imaginelor captate de pe
detector da; Detectare pozitionare corecta
a grilei (conform APR) da; Posibilitate de
configurare a tabelelor APR da; Legatura
cu generatorul de raze -x prin intermediul
tabelelor APR da; Menegmentul dozei
acumulate de pacient (legatura cu DAP-
metru) da; Legatura cu Server DICOM
(DICOM MWL SCU) da; Posibilitate de
lucru cu multiple Servere (DICOM store
SCU) da; Posibilitate de conetare printer
(DICOM print SCU) da; Stocare pe
purtator optic (CD, DVD) a imaginilor in
format DICOM da; Posibilitate
diagnosticare ajustare SW de la distanta
da; WiFi ≥ 802.11b/g; Compatibilitate
totala DICOM 3.0; Loc lucru (PC2) medic
Loc lucru medic imagist: PC cu accesorii,
monitor si SW integrat pentru prelucrare/
stocare, schimb de date cu reteaua
DICOM da; Procesor ≥ Core i5, sau
echivalent ; Sistem de operare Windows 7
sau echivalent; Memorie operativa ≥ 4
Gb; Memorie HDD ≥ 500 Gb; Recorder
DVD/RW da; Accesorii claviatura, maus,
UPS da; Monitor LCD Medical IPS fara
efect de stralucire ≥ 21 inch; SW: Baza de
date pacieti, posibilitate de vizualizare si
redactare a imaginelor primite de la locu
de lucru 1 si reteua DICOM da; Legatura
cu Server DICOM (DICOM MWL SCU)
da; Posibilitate de lucru cu multiple
Servere (DICOM store SCU) da;
Posibilitate de conectare printer (DICOM
print SCU) da; Stocare pe purtator optic
(CD, DVD) a imaginilor in format
DICOM da; Posibilitate diagnosticare
ajustare SW de la distanta da;
Compatibilitate totala DICOM 3.0; SW
(loc2) Suplementar la SW de baza Sistema
SW clasa expert pentru descriere
automatizata a imaginilor (examene
pulmonare) cu elemente de intelegenta
artificiala da; Patologii depistate in mod
automat min 70; Generare raport cu
argumentare grafica, selectarea limbii min.
Rom/Rus da; Conecsiune cu PACS/RIS
da; Certificat CE pentru SW da Licenta
activa cu posibilitatea de reinoire la cerere
min 1 an. Alimentare electrica 220V, 50Hz
cu impamintare da Accesorii Complect de
procetie radiologic (guleras, sort, fusta) 1
set. Sirma mobila pe rotile de protectie x-
ray a tehnicianului in timpul expunerii da
Instalare/service Instalare inclusiv raport
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de evaluare a calitatii (Controlul calitatii
sau raport de testare de la producator) da
Existenta centru de deservire in RM cu
ingineri locali acreditati de producator da
Posibilitatea de service post garantie
(contra plata) pe un termen de min 7 ani
(Specificația tehnică este atașată Anexa1)
Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

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

va indica)
NU

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

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

DA

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

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

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

Nu se cere NU

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

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

NU

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

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

NU

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

Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (se
va indica)

NU

3.9 Oferta Formularul ofertei F3.1 - original - confirmat prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei Ofertantului;

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

NU

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

DA

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

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

NU

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

Nu se cere NU

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

Nu se cere NU

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

DA

3.16 Formularul ofertei 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

3.17 DUAE original, conform modelului atașat, confirmat prin aplicarea
semnăturii și ștampilei ofertantului

DA

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

DA

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

DA

3.20 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

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

DA

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

- confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Ofertantului;

DA

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

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

DA

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

DA

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

DA

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

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

DA

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

DA

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

DA

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

DA

3.29 Autorizație radiologică pentru echipamentele radiologice, eliberată de către Agenția
Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și
Radiologice a Autorizației Radiologice, copie – confirmată
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

DA

4. Pregătirea ofertelor
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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. 20/00144 din 13.10.2020"

4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare
de:

0.50% din valoarea ofertei fără TVA.

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

DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013

4.5 Termenul de
livrare/prestare/executare:

până la 60 zile de la inregistrarea contractului de CAPCS,și instalarea/darea în
exploatare în termen de 14 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită
instalarea)

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

4.8 Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 90 zile
4.9 Ofertele în valută străină: Nu se acceptă

5. Depunerea şi deschiderea ofertelor
5.1 Plicurile vor conţine următoarea

informaţie suplimentară:
Licitaţie publică nr. 20/00144 
Pentru achiziţionarea de: Achiziționarea dispozitivelor medicale cu coduri generice,
conform necesităților IMSP Raionale, pentru anul 2020 
Autoritatea contractantă: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE 
Adresa autorităţii contractante: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun.
Chişinău, str. Korolenko 2/1 
A nu se deschide înainte de: 13.10.2020 10:00

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

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Tel: 022-88-43-25 (48) 
Fax: 022884245 
E-mail: office@capcs.md 
Data-limită pentru depunerea ofertelor este: 
Data, Ora: 13.10.2020 10:00

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: 13.10.2020 10:00

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

valute vor fi convertite în:
Leu MD

Sursa ratei de schimb în scopul
convertirii:

BNM

Data pentru rata de schimb aplicabilă
va fi:

13.10.2020

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

7. Adjudecarea contractului
7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru

adjudecarea contractului va fi:
Cel mai mic preţ

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

5.00%

7.3 Garanţia de bună execuţie a
contractului:

Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială)
conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – Formulare de contract
sau
Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform
următoarelor date bancare: 
Beneficiarul plăţii: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE 
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat 
Codul fiscal: 1016601000212 
IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA 
cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. 20/00144 din 13.10.2020"
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7.5 Numărul maxim de zile pentru
semnarea şi prezentarea contractului
către autoritatea contractantă:

10 zile

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

Conducătorul grupului de lucru: 

ANTOCI IVAN ________________________________


