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ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

nr. 20/00225 30.10.2020din

Denumirea autorităţii contractante: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Achiziționarea dispozitivelor medicale (listă suplimentară) conform necesităților IMSP
beneficiareObiectul 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.:  73  din  30.10.2020.
În scopul achiziţionării "Achiziționarea dispozitivelor medicale (listă suplimentară) conform necesităților IMSP beneficiare  "
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2020
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Alte surse

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, automat, manual,
cardiostimulare externă (caracteristici
avansate)
Cod 130440

1.00Bucată1.1 Defibrilator extern, automat, manual,
cardiostimulare externă (caracteristici
avansate)
Cod 130440

Descriere Defibrilator extern,
automat, manual destinat utilizării
personalului specializat cu
caracteristici avansate
Parametrul   Specificația
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
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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, automat, manual,
cardiostimulare externă (caracteristici
avansate)
Cod 130440

 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,
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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, automat, manual,
cardiostimulare externă (caracteristici
avansate)
Cod 130440

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
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2 Analizator automat ale gazelor si
electroliților în sange
Cod 150700

1.00Bucată2.1 Analizator automat ale gazelor si electroliților
în sange
Cod 150700

Descriere Analizator de gaze si
electroliților în sange complet
automat, utilizat în secția de
reanimare pentru diagnosticarea
rapidă a stării pacienților în stare
critică
Parametrul   Specificația
Tip analizator sistem de tip deschis
da
 complet automat  da
Tip probă Ser   da
 Plasmă   da
 Sînge arterial da
  venos da
  capilar da
  mixt da
Volum probă Seringă  ≤ 200 µL
 Capilar  ≤ 100 µL
Tip analize Gaze in sange pH da
  pCO2 da
  pO2 da
  HCO3 da
  HCO3 act da
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată2.1 Analizator automat ale gazelor si electroliților
în sange
Cod 150700

  HCO3 std da
  BE(B) da
  BE(ecf) da
  TCO2 / ctCO2 da
 Electroliti Na+ da
  K+ da
  Ca++ da
  Ca++(7.4) da
  Cl- da
  Anion gap da
 Metaboliți Glucoza da
  Lactat da
 CO-oximetrie Hct da
  tHb da
  sO2 da
  O2Hb da
  COHb da
  MetHb da
  HHb da
Spălare automată   da
Detector de cheag de sange   da
"Calibrare pentru toți
parametrii măsurați" Automat  da
 Manual  da
 "Printarea rezultatelor de calibrare
la necesitate"  da
"Controlul intern
(QC)" Automat  da
 Manual  da
Analiza Durata analizei  ≤ 2 min.
Stocarea datelor Date analize  "min.
1000
înregistrări"
 Date calibrări
Reagenți Forma de reagenți  cartuș
 Valabilitatea de la deschidere  min.
27 zile
 Numarul de teste disponibile într-
un singur cartuș  ≥ 450 teste
Display Touchscreen  da
 LCD sau LED  da
Cititor de bar cod   da
Imprimantă termică   da
Data management   da
Interfața PC   da
Conexiune la rețea informațională /
Comunicare cu LIS   da
UPS inclus, pentru menținerea
funcționării analizatorului în caz de
întrerupere accidentată a luminii cît
și protejare în cazul fluctuației de
lumină   ≥ 30 min.
Reagenți
Cartușe necesare pentru   ≥ 1500
teste / pacienți
Perioada de valabilitate a
reagentilor din momentul livrarii.
≥ 3 luni
Hirtie termică   5 buc.
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3 Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici
avansate
Cod 260221

7.00Bucată3.1 Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici
avansate

Descriere Electrocardiograf cu 6
canale, care înregistrează, printează
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

7.00Bucată3.1 Cod 260221 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  ≥ 5 inch
 Rezoluția ≥ 320x240 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
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

7.00Bucată3.1 Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici
avansate
Cod 260221

 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

33100000-1

4 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor
vitale (caracteristici de baza cu accesorii
Adult, Pediatric)
Cod 260330

8.00Bucată4.1 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale
(caracteristici de baza cu accesorii Adult,
Pediatric)
Cod 260330

Descriere Sistem pentru
monitorizarea și afișarea funcțiilor
vitale ale pacientului cu
caracterisitici de bază.
Parametrul  Specificația
Tip pacient Adult, pediatric, nou-
născut da
Display, tip Diagonala ≥ 12 inch
 LCD TFT sau LED da
 "Numărul de curbe afișate
concomitent" între  3 și 12 minim
 Parametri afișați Semnal ECG
  Pulsul
  SpO2
  Fotopletismograma
  Presiunea sanguină neinvaziv
  Temperatura
Analiza automată a undei ST
Trendingul ST da
 Media în analiza segmetului ST da
Modul ECG "Culegerea semnalului
ECG prin
cablu 3 electrozi" da
 I, II, III da
 Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

8.00Bucată4.1 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale
(caracteristici de baza cu accesorii Adult,
Pediatric)
Cod 260330

 Gama de rejecție a modului comun
la 50 Hz ≥ 100 dB
 Rata cardiacă 15 - 300 bpm
 Detectarea aritmiei da
 Detectarea pacemaker da
 Monitorizarea respiratiei Adult 0 -
120 rpm
 Monitorizarea respiratiei Pediatric
0 - 150 rpm
 "Protecție în portiva șocurilor de
defibrilare" da
Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100%
 Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 %
 Monitorizarea rata pulsului 30 -
300 bpm
 Monitorizarea pletismogramei da
 "Sa se indice tehnologia modulului
și senzorului de SpO2 utilizat"
(exemplu: masimo, nellcor, etc)
Modul NIBP Diapazonul Adult 10 -
270 mmHg
 Diapazonul Pediatric 10 - 200
mmHg
 Regim de măsurare manual,
automat, butonul Start
 Regim automat 5, 10, 15, 30, 60,
120 min.
 "Buton de activare/dezactivare
manual a NIBP" da
 Metoda de măsurare oscilometrică
 Regim pacient adul, pediatric, nou-
născut
 "Protecție de suprapresiune la
regimului de pacient adult" 300
mmHg
 "Protecție de suprapresiune la
 regimului de pacient pediatric" 240
mmHg
Modul Temperatura Diapazonul 0 -
50.0 °C
 Rezoluția 0.1 °C
 Număr de senzori 1 unit.
Protocoale de lucru preprogamate
da
Protocoale de lucru setate de
utilizator  da
Memorie internă  da
Trendingul evenimentelor  da
Arhivarea datelor  da
Imprimantă Încorporată da
Forme de raportare Viteza de
înscriere 25, 50 mm/s
 Înscriere continuă da
 Preprogramate da
 Personalizate da
Alimentarea rețea electrică 220 V,
50 Hz da
 Baterie internă da
 Timp de lucru autonom a bateriei
minim 2 h
Interfata de conectare la monitorul
central Ethernet / wireless / RS-232
/ etc. da
Alarma Vizuala, sonora
 Manjetă deconectată da
 Manjetă defect da
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

8.00Bucată4.1 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale
(caracteristici de baza cu accesorii Adult,
Pediatric)
Cod 260330

 Senzor SpO2 deconectat da
 Senzor SpO2 defect da
 Alarmă concentrația SpO2
scăzuta/mărită da
 Nivelul baterie scăzut da
 Alarme rata cardiacă
scăzuta/mărită da
 Lipsă sursă externă de alimentare
da
 Buton de dezactivare/anulare
alarmei sonore da
 Ajustarea nivelului de alarmă da
Accesorii
Cablu ECG cu 3 electrozi  2 buc.
Electrozi ECG adult, unică utilizare
300 buc.
 pediatric, unică utilizare 300 buc.
Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip
cleste 2 buc.
 pediatric, reutilizabil 2 buc.
Senzor Temperatură  reutilizabil 1
buc.
Manjete NIBP "adult mediu, adult,
adult mare
reutilizabile (1set/3buc)" 2 set.
 "pediatric, pediatric mediu,
pediatric mare reutilizabil
(1set/3buc)" 2 set.
Hîrtie termică  5 buc.
Troleu pe rotile Indicați modelul
oferit model
 min. 4 rotile da
 min. 2 rotile cu frînă da
 coș pentru accesorii da
 mîner pentru transportare da
 "sistem de fixare a dispozitivului
de suport" da

33100000-1

5 Frigider pentru vaccini 40-60L
Cod 140860

4.00Bucată5.1 Frigider pentru vaccini 40-60L
Cod 140860

Descriere Frigider proiectat pentru
a stoca vaccini, cu diapazonul de
temperaturi +2-+8. Temperatura
poate fi monitorizată pe afișaj
extern, în timpl întreruperii
alimentării cu energie, performanța
este îmbunătățită datorită pereților
izolați ai unității.
Parametrul  Specificația
Configuraţie  staționar, orizontal
Capacitatea 40-60 L da
Uşa Număr  ≥ 1
 Deschidere orizontală
 Mecanism solid cu mîner și blocare
cu cheie
Construcţie interioară  cu acoperire
anticorozivă
Construcţie exterioară  cu acoperire
anticorozivă
Afisaj temperatură  digital
Alarme  acustică
  vizuală
Răcire Compresor da
Temperatura reglabilă  +2 …+8
Timp de menținerea temperaturi în
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

4.00Bucată5.1 Frigider pentru vaccini 40-60L
Cod 140860

camera frigorifică fără sursa de
electricitate  ≥ 23h
Alimentare  220 V, 50 Hz
Refrigerent  fară CFC / HCFC
Zgomot  < 48 dB
Accesorii Coș ≥ 2
 Divizoare pentru sertar da

33100000-1

6 Defibrilator extern, semiautomat
Cod 130400

1.00Bucată6.1 Defibrilator extern, semiautomat
Cod 130400

Descriere  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.
Parametrul  Specificația
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
Alimentare electrică  220 V, 50 Hz
Accesorii
Electrozi defibrilare adult, de unică
utilizare, cu termenul de valabilitate
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată6.1 Defibrilator extern, semiautomat
Cod 130400

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

33100000-1

7 Spirograf
Cod 260500

1.00Bucată7.1 Spirograf
Cod 260500

Descriere Spirometru de
diagnosticare utilizat pentru a
măsura debitul de aer şi a
volumelor rezultate din manevrele
de spirometrie de bază (de exemplu,
capacitatea vitală forţată [SVI],
fluxul de vîrf [PF], volumul
expirator forţat într-o secundă
[FEV1]).
Parametrul  Specificația
Tip  Spirometru portabil
Gama de volum-  0-5 l
Gama de flux-  0-10 l/s
Memorarea automată a celor mai
bune 3 rezultate de spirometrie  da
Parametri măsurați  FVC
  FEV1
  FEV1/FVC
Raport  PEF
  EVC
  IVC
  Ti
  Te
  IC
  IRV
  ERV
  TV
Printer   intern
Memorie  nu mai puțin de 300 teste
grafice memorate
Transfer date la PC  teste pacient
   verificare aparat
   up-gradare software
Dispozitivul de măsură
bidirecțional
Diapazonul de volum   ≥ 0- 5 l
Diapazonul de flux  ≥ 0- 10 l/s
Eroarea la volum   ≤3%
Eroarea la flux  ≤3%
Afișaj  Alfanumeric
Control  taste alfanumerice
Interfața PC  da
Alimentare     Cu sursă internă de
alimentare, acumulatoare
reîncărcabile
  Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz
Accesorii
Să fie inclus toate consumabilele
necesare pentru 200 investigații
"filtre antibacteriale sau turbine de

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată7.1 Spirograf
Cod 260500

unică utilizare"
Seringă de calibrare  da, (doar în
cazul dacă este necesară)
Clește pentru nas tip adult  1 buc.
Clește pentru nas tip pediatric  1
buc.
Hîrtir  20 buc.

33100000-1

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
livrarea și instalarea în termen de 30 de zile din data semnării contractului și instalarea în terme de 14 zile
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 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

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

Da

3 Formularul specificaților tehnice F 4.1 original, conform formularului F4.1 din Documentația
Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 175/2018- confirmat prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Ofertantului

Da

4 Formularul specificațiilor de preț F 4.2 original, conform formularului F4.2 din Documentația
Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 175/2018- confirmat prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Ofertantului

Da

5 DUAE Original, conform modelului atașat, confirmat prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Ofertantului;

Da

6 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

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

cel mult jumătate de oră la telefon și maxim 24 ore la
locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor
tehnice - original - confirmat prin semnătura şi
ştampila Ofertantului

Da

8 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

9 Declarație de la ofertant originală- confirmată prin semnătură și ștampilă, în
care să certifice că anul producerii produsului este nu
mai vechi de 1 ani.

Da

10 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

11 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

12 Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, copie- confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

prenumele, codul personal) Ofertantului;
13 Certificat de atribuire a contului bancar –copie– confirmată prin aplicarea semnăturii şi

ştampilei Ofertantului;
Da

14 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

15 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

16 Certificate 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.

Da

17 Catalogul producătorulu *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.

Da

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

Da

19 Garanția pentru ofertă -original- prevăzută în punctul IPO 23.1; conform
formularului F 3.2 din documentația standard aprobată
prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 175/2018 sau
transfer

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: PALII VALERIU, Bioinginer, secția achiziții dispozitive medicale

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: 09.11.2020 10:30
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1pe adresa:

În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnatăNOTĂ:
în original precum  și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin  data desfășurării procedurii.

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

09.11.2020 10:30la:
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1pe adresa:
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Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de

Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 2%

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

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

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

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

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

procedurii:
CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

1.2. Obiectul achiziţiei: Achiziționarea dispozitivelor medicale (listă suplimentară) conform necesităților
IMSP beneficiare

1.3. Numărul procedurii: 20/00225
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Cerere a ofertelor de preţuri
1.5. Codul CPV: 33100000-1
1.6. Numărul şi data Buletinului

Achiziţiilor Publice:
73 din 30.10.2020

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor
publici:

Alte surse

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

partenerului de dezvoltare:
Nu se utilizează

1.10. Denumirea cumpărătorului: CAPCS
1.11. Destinatarul: IMSP beneficiare conform listei
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: PALII VALERIU

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, automat, manual,
cardiostimulare externă (caracteristici
avansate) Cod 130440

1.1 33100000-1 Defibrilator extern, automat, manual,
cardiostimulare externă (caracteristici
avansate) Cod 130440

Bucată 1.00 Descriere Defibrilator extern, automat,
manual destinat utilizării personalului
specializat cu caracteristici avansate
Parametrul Specificația 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,
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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
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

2 Analizator automat ale gazelor si
electroliților în sange Cod 150700
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2.1 33100000-1 Analizator automat ale gazelor si
electroliților în sange Cod 150700

Bucată 1.00 Descriere Analizator de gaze si
electroliților în sange complet automat,
utilizat în secția de reanimare pentru
diagnosticarea rapidă a stării pacienților în
stare critică Parametrul Specificația Tip
analizator sistem de tip deschis da complet
automat da Tip probă Ser da Plasmă da
Sînge arterial da venos da capilar da mixt
da Volum probă Seringă ≤ 200 µL Capilar
≤ 100 µL Tip analize Gaze in sange pH da
pCO2 da pO2 da HCO3 da HCO3 act da
HCO3 std da BE(B) da BE(ecf) da TCO2
/ ctCO2 da Electroliti Na+ da K+ da Ca++
da Ca++(7.4) da Cl- da Anion gap da
Metaboliți Glucoza da Lactat da CO-
oximetrie Hct da tHb da sO2 da O2Hb da
COHb da MetHb da HHb da Spălare
automată da Detector de cheag de sange
da "Calibrare pentru toți parametrii
măsurați" Automat da Manual da
"Printarea rezultatelor de calibrare la
necesitate" da "Controlul intern (QC)"
Automat da Manual da Analiza Durata
analizei ≤ 2 min. Stocarea datelor Date
analize "min. 1000 înregistrări" Date
calibrări Reagenți Forma de reagenți
cartuș Valabilitatea de la deschidere min.
27 zile Numarul de teste disponibile într-
un singur cartuș ≥ 450 teste Display
Touchscreen da LCD sau LED da Cititor
de bar cod da Imprimantă termică da Data
management da Interfața PC da
Conexiune la rețea informațională /
Comunicare cu LIS da UPS inclus, pentru
menținerea funcționării analizatorului în
caz de întrerupere accidentată a luminii cît
și protejare în cazul fluctuației de lumină
≥ 30 min. Reagenți Cartușe necesare
pentru ≥ 1500 teste / pacienți Perioada de
valabilitate a reagentilor din momentul
livrarii. ≥ 3 luni Hirtie termică 5 buc.

3 Electrocardiograf cu 6 canale,
caracteristici avansate Cod 260221
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3.1 33100000-1 Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici
avansate Cod 260221

Bucată 7.00 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 ≥ 5 inch Rezoluția ≥ 320x240 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 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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4 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor
vitale (caracteristici de baza cu accesorii
Adult, Pediatric) Cod 260330

4.1 33100000-1 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor
vitale (caracteristici de baza cu accesorii
Adult, Pediatric) Cod 260330

Bucată 8.00 Descriere Sistem pentru monitorizarea și
afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu
caracterisitici de bază. Parametrul
Specificația Tip pacient Adult, pediatric,
nou-născut da Display, tip Diagonala ≥ 12
inch LCD TFT sau LED da "Numărul de
curbe afișate concomitent" între 3 și 12
minim Parametri afișați Semnal ECG
Pulsul SpO2 Fotopletismograma
Presiunea sanguină neinvaziv Temperatura
Analiza automată a undei ST Trendingul
ST da Media în analiza segmetului ST da
Modul ECG "Culegerea semnalului ECG
prin cablu 3 electrozi" da I, II, III da
Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV Gama de
rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100
dB Rata cardiacă 15 - 300 bpm Detectarea
aritmiei da Detectarea pacemaker da
Monitorizarea respiratiei Adult 0 - 120
rpm Monitorizarea respiratiei Pediatric 0 -
150 rpm "Protecție în portiva șocurilor de
defibrilare" da Modul SpO2 Diapazonul 1
- 100% Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 %
Monitorizarea rata pulsului 30 - 300 bpm
Monitorizarea pletismogramei da "Sa se
indice tehnologia modulului și senzorului
de SpO2 utilizat" (exemplu: masimo,
nellcor, etc) Modul NIBP Diapazonul
Adult 10 - 270 mmHg Diapazonul
Pediatric 10 - 200 mmHg Regim de
măsurare manual, automat, butonul Start
Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min.
"Buton de activare/dezactivare manual a
NIBP" da Metoda de măsurare
oscilometrică Regim pacient adul,
pediatric, nou-născut "Protecție de
suprapresiune la regimului de pacient
adult" 300 mmHg "Protecție de
suprapresiune la regimului de pacient
pediatric" 240 mmHg Modul Temperatura
Diapazonul 0 - 50.0 °C Rezoluția 0.1 °C
Număr de senzori 1 unit. Protocoale de
lucru preprogamate da Protocoale de lucru
setate de utilizator da Memorie internă da
Trendingul evenimentelor da Arhivarea
datelor da Imprimantă Încorporată da
Forme de raportare Viteza de înscriere 25,
50 mm/s Înscriere continuă da
Preprogramate da Personalizate da
Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz
da Baterie internă da Timp de lucru
autonom a bateriei minim 2 h Interfata de
conectare la monitorul central Ethernet /
wireless / RS-232 / etc. da Alarma
Vizuala, sonora Manjetă deconectată da
Manjetă defect da Senzor SpO2
deconectat da Senzor SpO2 defect da
Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită
da Nivelul baterie scăzut da Alarme rata
cardiacă scăzuta/mărită da Lipsă sursă
externă de alimentare da Buton de
dezactivare/anulare alarmei sonore da
Ajustarea nivelului de alarmă da Accesorii
Cablu ECG cu 3 electrozi 2 buc. Electrozi
ECG adult, unică utilizare 300 buc.
pediatric, unică utilizare 300 buc. Senzor
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SpO2 adult, reutilizabil tip cleste 2 buc.
pediatric, reutilizabil 2 buc. Senzor
Temperatură reutilizabil 1 buc. Manjete
NIBP "adult mediu, adult, adult mare
reutilizabile (1set/3buc)" 2 set. "pediatric,
pediatric mediu, pediatric mare reutilizabil
(1set/3buc)" 2 set. Hîrtie termică 5 buc.
Troleu pe rotile Indicați modelul oferit
model min. 4 rotile da min. 2 rotile cu
frînă da coș pentru accesorii da mîner
pentru transportare da "sistem de fixare a
dispozitivului de suport" da

5 Frigider pentru vaccini 40-60L Cod
140860

5.1 33100000-1 Frigider pentru vaccini 40-60L Cod 140860 Bucată 4.00 Descriere Frigider proiectat pentru a stoca
vaccini, cu diapazonul de temperaturi +2-
+8℃. Temperatura poate fi monitorizată
pe afișaj extern, în timpl întreruperii
alimentării cu energie, performanța este
îmbunătățită datorită pereților izolați ai
unității. Parametrul Specificația
Configuraţie staționar, orizontal
Capacitatea 40-60 L da Uşa Număr ≥ 1
Deschidere orizontală Mecanism solid cu
mîner și blocare cu cheie Construcţie
interioară cu acoperire anticorozivă
Construcţie exterioară cu acoperire
anticorozivă Afisaj temperatură digital
Alarme acustică vizuală Răcire
Compresor da Temperatura reglabilă +2
…+8℃ Timp de menținerea temperaturi în
camera frigorifică fără sursa de
electricitate ≥ 23h Alimentare 220 V, 50
Hz Refrigerent fară CFC / HCFC Zgomot
< 48 dB Accesorii Coș ≥ 2 Divizoare
pentru sertar da

6 Defibrilator extern, semiautomat Cod
130400
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6.1 33100000-1 Defibrilator extern, semiautomat Cod
130400

Bucată 1.00 Descriere 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. Parametrul Specificația
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
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

7 Spirograf Cod 260500
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7.1 33100000-1 Spirograf Cod 260500 Bucată 1.00 Descriere Spirometru de diagnosticare
utilizat pentru a măsura debitul de aer şi a
volumelor rezultate din manevrele de
spirometrie de bază (de exemplu,
capacitatea vitală forţată [SVI], fluxul de
vîrf [PF], volumul expirator forţat într-o
secundă [FEV1]). Parametrul Specificația
Tip Spirometru portabil Gama de volum-
0-5 l Gama de flux- 0-10 l/s Memorarea
automată a celor mai bune 3 rezultate de
spirometrie da Parametri măsurați FVC
FEV1 FEV1/FVC Raport PEF EVC IVC
Ti Te IC IRV ERV TV Printer intern
Memorie nu mai puțin de 300 teste grafice
memorate Transfer date la PC teste
pacient verificare aparat up-gradare
software Dispozitivul de măsură
bidirecțional Diapazonul de volum ≥ 0- 5 l
Diapazonul de flux ≥ 0- 10 l/s Eroarea la
volum ≤3% Eroarea la flux ≤3% Afișaj
Alfanumeric Control taste alfanumerice
Interfața PC da Alimentare Cu sursă
internă de alimentare, acumulatoare
reîncărcabile Rețeaua electrică 220 V, 50
Hz Accesorii Să fie inclus toate
consumabilele necesare pentru 200
investigații "filtre antibacteriale sau
turbine de unică utilizare" Seringă de
calibrare da, (doar în cazul dacă este
necesară) Clește pentru nas tip adult 1
buc. Clește pentru nas tip pediatric 1 buc.
Hîrtir 20 buc.

3. Criterii şi cerinţe de calificare
Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl.
3.1 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

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

DA

3.3 Formularul specificaților tehnice F 4.1 original, conform formularului F4.1 din Documentația
Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.
175/2018- confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Ofertantului

DA

3.4 Formularul specificațiilor de preț F 4.2 original, conform formularului F4.2 din Documentația
Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.
175/2018- confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Ofertantului

DA

3.5 DUAE Original, conform modelului atașat, confirmat prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei Ofertantului;

DA

3.6 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

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

cel mult jumătate de oră la telefon și maxim 24 ore la locul
beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice -
original - confirmat prin semnătura şi ştampila Ofertantului

DA

3.8 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

3.9 Declarație de la ofertant originală- confirmată prin semnătură și ștampilă, în care să
certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de 1
ani.

DA
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3.10 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

3.11 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

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

copie- confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Ofertantului;

DA

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

DA

3.14 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

3.15 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

3.16 Certificate 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.

DA

3.17 Catalogul producătorulu *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.

DA

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

DA

3.19 Garanția pentru ofertă -original- prevăzută în punctul IPO 23.1; conform
formularului F 3.2 din documentația standard aprobată prin
Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 175/2018 sau transfer

DA

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

conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei
sau
Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform
următoarelor date bancare: 
Beneficiarul plăţii: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE 
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat 
Codul fiscal: 1016601000212 
IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA 
cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. 20/00225 din 09.11.2020"

4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare
de:

2.00% din valoarea ofertei fără TVA.

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

DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013

4.5 Termenul de
livrare/prestare/executare:

livrarea și instalarea în termen de 30 de zile din data semnării contractului și
instalarea în terme de 14 zile
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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:
Cerere a ofertelor de preţuri nr. 20/00225 
Pentru achiziţionarea de: Achiziționarea dispozitivelor medicale (listă suplimentară)
conform necesităților IMSP beneficiare 
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: 09.11.2020 10:30

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

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Tel: 022-88-43-25 (48) 
Fax: 022884245 
E-mail: office@capcs.md 
Data-limită pentru depunerea ofertelor este: 
Data, Ora: 09.11.2020 10:30

5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la
următoare adresă:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Tel: 022-88-43-25 (48) 
Data, Ora: 09.11.2020 10:30

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

valute vor fi convertite în:
Leu MD

Sursa ratei de schimb în scopul
convertirii:

BNM

Data pentru rata de schimb aplicabilă
va fi:

09.11.2020

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. 20/00225 din 09.11.2020"

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

5 zile

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

Conducătorul grupului de lucru: 

ANTOCI IVAN ________________________________
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