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Buletin Nr 68 din 13.10.2020

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Licitaţie publică Nr. 20/00157

Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

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

Telefon/fax 022-88-43-25 (48)
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de
achiziţie

ANTOCI IVAN

Obiectul achiziţiei
Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform
necesităților IMSP Centrului Republican de
Diagnosticare Medicală

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

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

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

De stat

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

0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 18.11.2020 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 18.11.2020 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=32531526 

Buletin Nr 73 din 30.10.2020

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 20/00157 din 18.11.2020 cu privire la achiziţia de Achiziționarea dispozitivelor medicale,
conform necesităților IMSP Centrului Republican de Diagnosticare Medicală , cod CPV - 33100000-1, conform
necesităţilor autorităţii contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE, sunt operate următoarele modificări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 
Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor
Lista documentelor şi cerinţelor de calificare

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=32531526 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=32531526
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=32531526


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

nr. 20/00157 13.10.2020din

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

Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Centrului Republican de
Diagnosticare MedicalăObiectul 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.:  68  din  13.10.2020.

În scopul achiziţionării "Achiziționarea  dispozitivelor  medicale,  conform  necesităților  IMSP  Centrului  Republican  de
Diagnosticare  Medicală  "

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2020,  2021,  2022,  2023,  2024,
2025

este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Buget propriu

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 SET VIDEOSISTEMĂ ENDOSCOPIE
6.00Bucată1.1 SET VIDEOSISTEMĂ ENDOSCOPIE Fiecare set include :

 Procesor imagine de înaltă cu
rezoluție minim 1920x1080 pixeli;
 Sursă de lumină;
 Troliu compatibil cu echipamentul
cerut;
 Monitor medical LCD;
 Sistem de înregistrare video a
procedurilor cu imagini de înaltă
rezoluție;
 Aspirator endoscopic;
 Electrocoagulator endoscopic;
 Pompa CO2;
 Pompa de irigare prin canalele
endoscopului.

Specificații minime pentru set
VIDEOSISTEMĂ ENDOSCOPIE:
a) Utilajul să fie nou și anul
producerii nu mai vechi de 2019

b) Compatibil cu clasificarea
internațională a polipilor (regim
Zoom, sistem de schimbare a
spectrului de lumină sau filtre
speciale pentru cromoendoscopie
electronică, dual-focus).

c) Procesor imagine de înaltă
definiție cu rezoluție minim
1920x1080 pixeli :
1. Care permite investigarea
endoscopică cu tehnologia de
cromoendoscopie electronică prin
schimbarea culorii luminii sau prin
filtre speciale, care are rolul de a
evidenția capilarele și structurile de
pe suprafața mucoasei, ceea ce duce
la o mai bună delimitare a leziunilor
de la nivelul mucoasei;

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

6.00Bucată1.1 SET VIDEOSISTEMĂ ENDOSCOPIE 2. Posibilitatea opțională
compatibilă cu tehnologia
Autofluorescentă;
3. Posibilitatea opțională de a
efectua proceduri de magnificație
minim 100x;
4. Ieșiri pentru semnal digital:
minim HD-SDI, DVI-D
posibilitatea de selectare a ieșirilor;
5. Ieșiri pentru semnal analog;
6. Memorie externă, conectare
USB;
7. Posibilitatea de întărirea
contururilor de structură pe minim
3 nivele;
8. Reglarea tonurilor de culoare;
9. Posibilitatea de etalonare
automată de alb;
10. Posibilitatea de upscale automat
de la imagine SD la High
Definition;
11. Automatic Gain Control;
12. Reglarea contrastului minim 3
moduri;
13. Posibilitatea de schimbare a
mărimii imaginii endoscopice;
14. Posibilitatea de înghețare a
imaginii endoscopice pe ecran;
15. Posibilitate de afișare picture-
in-picture;
16. Posibilitatea de alegere a
funcțiilor variabile pentru butoanele
endoscoapelor;
17. Posibilitatea de recunoaștere a
datelor de identificarea ale
endoscopului;
18. Afişarea datelor pacientului;
19. Înregistrare a datelor
investigațiilor medicale a
pacienților în sistemul intern;
20. Tastatura pentru introducerea
datelor;
21. Sistem video compatibil minim
cu video colonoscop, video
gastroscop, video endocop cu
ultrasunete ș.a.
22. Echipată cu tehnologie de bandă
îngustă de culoare, care are rolul de
a evidenția capilarele și structurile
de pe suprafață mucoasă, ceea ce
duce la delimitarea leziunilor, cel
puțin în 3 nivele;

d) Sursă de lumină :
1. Separată/integrată de
videoprocesor;
2. Lampă de examinare ≥ 300 W
xenon;
3. Timp de viață a lămpii ≥ 500 ore;
4. Cu lampă de rezervă și indicator
în cazul lipsei lămpii de rezervă;
5. Control automat al intensității
luminoase;
6. Control automat al strălucirii;
7. Pompa de aer integrată cu
minimum 4 trepte;

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

6.00Bucată1.1 SET VIDEOSISTEMĂ ENDOSCOPIE 8. Borcan de apă autoclavabil.

e) Troliu compatibil cu
echipamentul cerut :
1. Cu braț articulat pentru fixarea
monitorului;
2. Cu transformator de izolație la
care se conectează tot echipamentul
de pe troliu;
3. Cu suport culisant pentru
tastatură;
4. Cu suport pentru 2 endoscoape;
5. Cu suport pentru CO2;
6. Spațiu pentru accesorii;
7. Prevăzut cu roți blocabile.

f) Monitor medical LCD:
1. Calibrat strict pentru vizualizarea
de imagini endoscopice
și recomandat de producător ≥ 26”,;
2. Compatibil Full HD, rezoluție
minima: 1920 X 1200 pixel;
3. Aspect rație: 16:10;
4. Numărul de culori ≥ 16,8
milioane;
5. Intrare și ieșire semnal variabilă:
HD/SD SDI, Analog RGB+EXT-
Sync/YPBPR cu conector BNC,
Y/C 4-pin mini-DIN, VIDEO cu
conector BNC, DVI-D;
6. Unghi de vedere minim 178º
(Orizontal & Vertical);
7. Afișarea imaginii rotite cu 180º
sau a imaginii în oglindă.

g) Sistem de înregistrare video a
procedurilor în calitate Full HD.

h) Aspirator endoscopic:
1. Borcan autoclavabil din sticlă cu
volum minim 1-2 L;
2. Cu min 5 filtre autoclavabile.

i) Electrocoagulator endoscopic :
1. Cu min 4 funcții în regim
monopolar: Pure, Blend Soft, Blend
Strong și Endo;
2. Cu min 4 funcții în regim
bipolar: Fulg, Pin Point, Soft și
Spray;
3. Sistem Argon inclus cu balon de
argon min 5 litri și încărcat;
4. Puterea de taiere min în regim
monopolar 200W;
5. Puterea de coagulare min în
regim monopolar 200W;
6. Puterea de taiere min în regim
bipolar 140W;
7. Puterea de coagulare min în
regim bipolar 110W;
8. Control automat și dinamic al
puterii în dependență de impedanța
țesutului;
9. Cu pedală dublă universală;
10. Cu electrod neutru din cauciuc
reutilizabil;
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

6.00Bucată1.1 SET VIDEOSISTEMĂ ENDOSCOPIE 11. Minim 2 sonde flexibile
autoclavabile sau sterilizabile
pentru lucru cu argonul cu
parametri: diametru minim 2,3 mm
și lungimea minim 2 m;
12. Cablu de comunicare
autoclavabil pentru sonda de tip
argon;
13. Cu cablu monopolar și cablu
bipolar;
14. Cu adaptor universal ce permite
adaptarea diferitor cabluri
monopolare la electrocoagulator;
15. Troliu pentru electrocoagulator.

j) Pompa CO2 :
1. Posibilitate de conectare la
sistem centralizat sau direct la
balon;
2. Cu sistem de încălzire a CO2;
3. Set de accesorii pentru
conectarea pompei și punerea în
funcțiune;
4. Butelie pentru CO2 cu volum
min 5 l;
5. Cu posibilitate de selectare a 3
flow rates, în dependență de
diametrul tuburilor.

k) Pompa de irigare prin canalele
endoscopului :
1. Posibilitate de irigare prin
canalul adițional sau/și prin canalul
de biopsie la folosirea adaptorului;
2. Cu pedală pneumatica de
activare;
3. Volumul vasului cu lichid min 2
L;
4. Pompa de irigare compatibilă cu
setul de videoendoscopie;
5. Set de accesorii pentru
conectarea pompei și punerea în
funcțiune;

ACOMODAREA LOCULUI DE
MUNCA (mobilier)

1. Identificarea necesităților tehnice
de adaptare a spațiului pentru
implementarea noilor dispozitive
medicale: determinarea numărului
și amplasarea încăperilor în
dependență de numărul de utilaje;
determinarea numărului și
amplasarea spațiilor auxiliare – sală
de așteptare; sală de anestezie;
sterilizare; grupuri sanitare etc.;
determinarea calității materialelor
ce urmează a fi utilizate în cadrul
lucrărilor (cu prezentarea mostrelor
și a certificatului de calitate pentru
fiecare material).
2. Elaborarea planului tehnologic
de amplasare a dispozitivelor
medicale și adaptare a spațiului
existent la cerințele subdiviziunii

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

6.00Bucată1.1 SET VIDEOSISTEMĂ ENDOSCOPIE (determinarea numărului și
amplasarea încăperilor în
dependență de numărul de utilaje;
determinarea numărului și
amplasarea spațiilor auxiliare – sală
de așteptare; sală de anestezie;
sterilizare; grupuri sanitare etc.) –
de către participanții la licitație.
3. Coordonarea și prezentarea la
licitație a planului tehnologic
elaborat – de către participanții la
licitație.
4. Prezentarea planului tehnologic
pentru avizarea la organele
competente – de către cîștigătorul
licitației, în vederea obținerii
certificatului de urbanism.
5. Elaborarea și aprobarea
documentației de proiect în
conformitate cu cerințele
producătorului dispozitivelor
medicale și a cerințelor normative
RM (proiectul de execuție, devizul
de cheltuieli, avizarea la autoritățile
competente, prezentarea raportului
expertizei de stat, obținerea
autorizației de construcție) – de
către cîștigătorul licitației.
6. La etapa de executare urmează: a
elibera spațiul subdiviziunii cu
identificarea încăperilor pentru
amplasarea temporară a medicilor și
dispozitivelor existente, în scopul
asigurării continuității prestării
serviciilor medicale; a demola
pereții despărțitori existenți,
pardoselile, ușile, ferestrele, rețelele
inginerești etc.; a efectua lucrările
de acomodare în conformitate cu
proiectul de execuție.

33100000-1

2 VIDEOGASTROSCOP CU FUNCȚII
AVANSATE

10.00Bucată2.1 VIDEOGASTROSCOP CU FUNCȚII
AVANSATE

Videogastroscopul cu funcții
avansate va fi compatibil cu
videosistema endoscopică propus
de ofertant.

a) Rezoluția videogastroscopului nu
mai mică de 1920x1080 pixeli;
b) Câmp de vedere (minim): 140°;
c) Permite investigarea endoscopica
cu tehnologia de cromoendoscopie
electronică prin schimbarea de
culoare a luminii sau prin filtre
speciale, care are rolul de a
evidenția capilarele si structurile de
pe suprafața mucoasei, ceea ce duce
la o mai buna delimitare a leziunilor
de la nivelul mucoasei;
d) Adâncimea câmpului vizual
(minim): 5-100 mm;
e) Posibilitate de focalizare pe 2
distanțe, cu posibilitate de utilizare
a zoom-ului optic;
f) Capacitate de flexiune (minim):

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

10.00Bucată2.1 VIDEOGASTROSCOP CU FUNCȚII
AVANSATE

sus 210°, jos 90°, dreapta 100°,
stânga 100°;
g) Mânerul de comandă prevăzut cu
minim 5 butoane cu funcții
variabile, care pot fi definite
conform funcțiilor
videoprocesorului;
h) Canal instrumentar min. 2,8 mm;
i) Cu canal suplimentar de apă prin
care se poate pompa apă în jet
pentru a permite curățarea zonei de
observare;
j) Diametru exterior maxim al
tubului de inserție: 10,0 mm;
k) Câmpul endoscopului să
stocheze datele de identificarea ale
endoscopului care se afișează pe
ecran;
l) Lungimea de lucru (minim): 1000
mm;
m) Prezența conexiunii pentru
împământarea în regim de lucru cu
diatermocuagolatorul;
n) Compatibil cu sistemul de irigare
și insuflare cu CO2.
o) La fiecare endoscop să fie minim
a câte 4 pense pentru biopsie de mai
multă folosință, pentru rezervă

ACOMODAREA LOCULUI DE
MUNCA (mobilier)

1. Identificarea necesităților tehnice
de adaptare a spațiului pentru
implementarea noilor dispozitive
medicale: determinarea numărului
și amplasarea încăperilor în
dependență de numărul de utilaje;
determinarea numărului și
amplasarea spațiilor auxiliare – sală
de așteptare; sală de anestezie;
sterilizare; grupuri sanitare etc.;
determinarea calității materialelor
ce urmează a fi utilizate în cadrul
lucrărilor (cu prezentarea mostrelor
și a certificatului de calitate pentru
fiecare material).
2. Elaborarea planului tehnologic
de amplasare a dispozitivelor
medicale și adaptare a spațiului
existent la cerințele subdiviziunii
(determinarea numărului și
amplasarea încăperilor în
dependență de numărul de utilaje;
determinarea numărului și
amplasarea spațiilor auxiliare – sală
de așteptare; sală de anestezie;
sterilizare; grupuri sanitare etc.) –
de către participanții la licitație.
3. Coordonarea și prezentarea la
licitație a planului tehnologic
elaborat – de către participanții la
licitație.
4. Prezentarea planului tehnologic
pentru avizarea la organele
competente – de către cîștigătorul

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

10.00Bucată2.1 VIDEOGASTROSCOP CU FUNCȚII
AVANSATE

licitației, în vederea obținerii
certificatului de urbanism.
5. Elaborarea și aprobarea
documentației de proiect în
conformitate cu cerințele
producătorului dispozitivelor
medicale și a cerințelor normative
RM (proiectul de execuție, devizul
de cheltuieli, avizarea la autoritățile
competente, prezentarea raportului
expertizei de stat, obținerea
autorizației de construcție) – de
către cîștigătorul licitației.
6. La etapa de executare urmează: a
elibera spațiul subdiviziunii cu
identificarea încăperilor pentru
amplasarea temporară a medicilor și
dispozitivelor existente, în scopul
asigurării continuității prestării
serviciilor medicale; a demola
pereții despărțitori existenți,
pardoselile, ușile, ferestrele, rețelele
inginerești etc.; a efectua lucrările
de acomodare în conformitate cu
proiectul de execuție.

33100000-1

3 VIDEOCOLONOSCOP CU FUNCȚII
AVANSATE

5.00Bucată3.1 VIDEOCOLONOSCOP CU FUNCȚII
AVANSATE

Videocolonoscopul cu funcții
avansate va fi compatibil cu
videosistema endoscopică propus
de ofertant.

a) Rezoluția videocolonoscopului
nu mai mică de 1920x1080 pixeli;
b) Câmp de vedere (minim): 140°;
c) Permite investigarea endoscopica
cu tehnologia de hromoendoscopie
prin schimbarea  de culoare a
luminii sau prin filtre speciale, care
are rolul de a evidenția capilarele și
structurile de pe suprafața
mucoasei, ceea ce duce la o mai
bună delimitare a leziunilor de la
nivelul mucoasei;
d) Adâncimea câmpului vizual
(minim): 2-100 mm;
e) Posibilitate de focalizare pe 2
distanțe, cu posibilitate de utilizare
a zoom-ului optic;
f) Capacitate de flexiune (minim):
sus 180°, jos 180°, dreapta 160°,
stânga 160°;
g) Mânerul de comandă prevăzut cu
minim 5 butoane cu funcții
variabile, care pot fi definite
conform funcțiilor
videoprocesorului;
h) Canal instrumentar min. 3,7 mm;
i) Cu canal suplimentar de apa prin
care se poate pompa apa în jet
pentru a permite curățarea colonului
de mucus sau reziduri;
j) Diametru exterior maxim al
tubului de inserție: 13,7 mm;
k) Cipul endoscopului să stocheze

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată3.1 VIDEOCOLONOSCOP CU FUNCȚII
AVANSATE

datele de identificarea ale
endoscopului care se afișează pe
ecran;
l) Cu funcție de rigidizare în trepte
a porțiunii distale care dă
posibilitatea ajustării rigidității
colonoscopului prin simpla rotire a
unui inel de ajustare care se află pe
mânerul de control al endoscopului;
m) Cu funcție care îmbunătățește
controlul operatorului asupra
manevrelor de împingere și rotire a
endoscopului;
n) Cu funcție care ajută endoscopul
să treacă de curburile accentuate ale
colonului;
o) Lungimea de lucru (minim):
1600 mm;
p) Prezența conexiunii pentru
împământarea în regim de lucru cu
diatermocuagolatorul;
q) Compatibil cu sistemul de irigare
și insuflare cu CO2.
r) La fiecare colonoscop să fie
minim a câte 4 pense pentru biopsie
de mai multă folosință, pentru
rezervă.

ACOMODAREA LOCULUI DE
MUNCA (mobilier)

1. Identificarea necesităților tehnice
de adaptare a spațiului pentru
implementarea noilor dispozitive
medicale: determinarea numărului
și amplasarea încăperilor în
dependență de numărul de utilaje;
determinarea numărului și
amplasarea spațiilor auxiliare – sală
de așteptare; sală de anestezie;
sterilizare; grupuri sanitare etc.;
determinarea calității materialelor
ce urmează a fi utilizate în cadrul
lucrărilor (cu prezentarea mostrelor
și a certificatului de calitate pentru
fiecare material).
2. Elaborarea planului tehnologic
de amplasare a dispozitivelor
medicale și adaptare a spațiului
existent la cerințele subdiviziunii
(determinarea numărului și
amplasarea încăperilor în
dependență de numărul de utilaje;
determinarea numărului și
amplasarea spațiilor auxiliare – sală
de așteptare; sală de anestezie;
sterilizare; grupuri sanitare etc.) –
de către participanții la licitație.
3. Coordonarea și prezentarea la
licitație a planului tehnologic
elaborat – de către participanții la
licitație.
4. Prezentarea planului tehnologic
pentru avizarea la organele
competente – de către cîștigătorul

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată3.1 VIDEOCOLONOSCOP CU FUNCȚII
AVANSATE

licitației, în vederea obținerii
certificatului de urbanism.
5. Elaborarea și aprobarea
documentației de proiect în
conformitate cu cerințele
producătorului dispozitivelor
medicale și a cerințelor normative
RM (proiectul de execuție, devizul
de cheltuieli, avizarea la autoritățile
competente, prezentarea raportului
expertizei de stat, obținerea
autorizației de construcție) – de
către cîștigătorul licitației.
6. La etapa de executare urmează: a
elibera spațiul subdiviziunii cu
identificarea încăperilor pentru
amplasarea temporară a medicilor și
dispozitivelor existente, în scopul
asigurării continuității prestării
serviciilor medicale; a demola
pereții despărțitori existenți,
pardoselile, ușile, ferestrele, rețelele
inginerești etc.; a efectua lucrările
de acomodare în conformitate cu
proiectul de execuție.

33100000-1

4 MAȘINĂ AUTOMATĂ DE SPĂLAT
ENDOSCOAPE CU SOLUȚII

3.00Bucată4.1 MAȘINĂ AUTOMATĂ DE SPĂLAT
ENDOSCOAPE CU SOLUȚII

a) Posibilitate de a spăla simultan 2
endoscoape;
b) Camera de dezinfectare să fie
confecționată din inox;
c) Cu 2 intrări: una pentru a pune
utilajul infect și a doua pentru a
scoate utilajul dezinfectat pentru a
evita total contactul dintre infect și
steril, așa numitul sistem “pass-
trough”;
d) Conceput pentru a dezinfecta sau
steriliza chimic endoscoape
flexibile, folosind un sistem
automat de spălare și curățare a
canalelor endoscopului;
e) Dotat cu imprimantă ce
eliberează tichet de validare a
reprocesării;
f) Control la ermetism, spălare,
dezinfectarea, clătire, uscare;
g) Controlul automat a fluxului de
apă ce trece prin canalele
endoscopului;
h) Tipuri agenți antimicrobieni
Chimici (peracetic acid și
glutaraldehide) sau alt tip de
reagent recomandat de producătorul
echipamentului, care necesită
dezinfectarea sau sterilizarea;
i) Utilizarea detergenților și
dezinfectanților concentrați, ce nu
necesită prepararea prealabilă de
către personal;
j) Dezinfectantul utilizat se elimină
după fiecare ciclu;
k) Detectarea automată a
scurgerilor;
l) Încărcarea detergent Automată;
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3.00Bucată4.1 MAȘINĂ AUTOMATĂ DE SPĂLAT
ENDOSCOAPE CU SOLUȚII

m) Alarma Automată;
n) Programe de autotestare și
autodezinfecție;
o) Posibilitatea de conectare:
gastroscop, colonoscop, bronhoscop
și duadenoscop;
p) Compatibil minim cu următorii
producători de endoscoape:
Olympus, Karl-Storz, Fujinon și
Pentax;
q) Dezinfectanți înregistrați la
CNSP sau AMED;
r) Compatibili cu soluții chimice de
la diferiți producători;
s) Certificat de garanție de la
producător privind compatibilitatea
cu endoscoapele, iar în caz de
defectare a endoscoapelor din cauza
mașinii, atunci producătorul sau
reprezentantul își asumă cheltuielile
pentru reparația endoscoapelor;
t) Soluție de dezinfectant – acid
peracetic și glutaraldehide (set 20
L) – 100 seturi;
u) Soluție detergent compatibil cu
dezinfectantul propus (set 10 L) –
30 seturi;
v) Durata sterilizării maximă să nu
depășească 40 de minute cu toate
funcțiile incluse.

ACOMODAREA LOCULUI DE
MUNCA (mobilier)

1. Identificarea necesităților tehnice
de adaptare a spațiului pentru
implementarea noilor dispozitive
medicale: determinarea numărului
și amplasarea încăperilor în
dependență de numărul de utilaje;
determinarea numărului și
amplasarea spațiilor auxiliare – sală
de așteptare; sală de anestezie;
sterilizare; grupuri sanitare etc.;
determinarea calității materialelor
ce urmează a fi utilizate în cadrul
lucrărilor (cu prezentarea mostrelor
și a certificatului de calitate pentru
fiecare material).
2. Elaborarea planului tehnologic
de amplasare a dispozitivelor
medicale și adaptare a spațiului
existent la cerințele subdiviziunii
(determinarea numărului și
amplasarea încăperilor în
dependență de numărul de utilaje;
determinarea numărului și
amplasarea spațiilor auxiliare – sală
de așteptare; sală de anestezie;
sterilizare; grupuri sanitare etc.) –
de către participanții la licitație.
3. Coordonarea și prezentarea la
licitație a planului tehnologic
elaborat – de către participanții la
licitație.
4. Prezentarea planului tehnologic

33100000-1
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3.00Bucată4.1 MAȘINĂ AUTOMATĂ DE SPĂLAT
ENDOSCOAPE CU SOLUȚII

pentru avizarea la organele
competente – de către cîștigătorul
licitației, în vederea obținerii
certificatului de urbanism.
5. Elaborarea și aprobarea
documentației de proiect în
conformitate cu cerințele
producătorului dispozitivelor
medicale și a cerințelor normative
RM (proiectul de execuție, devizul
de cheltuieli, avizarea la autoritățile
competente, prezentarea raportului
expertizei de stat, obținerea
autorizației de construcție) – de
către cîștigătorul licitației.
6. La etapa de executare urmează: a
elibera spațiul subdiviziunii cu
identificarea încăperilor pentru
amplasarea temporară a medicilor și
dispozitivelor existente, în scopul
asigurării continuității prestării
serviciilor medicale; a demola
pereții despărțitori existenți,
pardoselile, ușile, ferestrele, rețelele
inginerești etc.; a efectua lucrările
de acomodare în conformitate cu
proiectul de execuție.

33100000-1

5 DULAP PENTRU PASTRAREA
ENDOSCOAPELOR

1.00Bucată5.1 DULAP PENTRU PASTRAREA
ENDOSCOAPELOR

a) Minim 16 endoscoape stocate
orizontal; (amplasare conform
proiectului)
b) Prefiltru de intrare;
c) Curățirea aerului;
d) Monitorizarea blocării filtrelor;
e) Alarma pentru deschiderea ușii;
f) Restricționarea accesului la
endoscoape prin încuietoare
specială;
g) Printer integrat, printarea
raportului de păstrare a
endoscopului în interiorul dulapului
h) Monitorizarea timpului de
păstrare a endoscopului;
i) Posibilitatea de transmitere a
informațiilor prin rețea la calculator
pentru a putea vizualiza toate datele
pe calculator;
j) Nivelul de zgomot <60 dBA;
k) Compresor integrat;
l) Scanarea endoscoapelor pentru
identificare;
m) Uscarea totală a
endoscoapelor(maximum): 3 ore;
n) Complianta cu standardul
european BS EN 16442.

ACOMODAREA LOCULUI DE
MUNCA (mobilier)

1. Identificarea necesităților tehnice
de adaptare a spațiului pentru
implementarea noilor dispozitive
medicale: determinarea numărului
și amplasarea încăperilor în
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1.00Bucată5.1 DULAP PENTRU PASTRAREA
ENDOSCOAPELOR

dependență de numărul de utilaje;
determinarea numărului și
amplasarea spațiilor auxiliare – sală
de așteptare; sală de anestezie;
sterilizare; grupuri sanitare etc.;
determinarea calității materialelor
ce urmează a fi utilizate în cadrul
lucrărilor (cu prezentarea mostrelor
și a certificatului de calitate pentru
fiecare material).
2. Elaborarea planului tehnologic
de amplasare a dispozitivelor
medicale și adaptare a spațiului
existent la cerințele subdiviziunii
(determinarea numărului și
amplasarea încăperilor în
dependență de numărul de utilaje;
determinarea numărului și
amplasarea spațiilor auxiliare – sală
de așteptare; sală de anestezie;
sterilizare; grupuri sanitare etc.) –
de către participanții la licitație.
3. Coordonarea și prezentarea la
licitație a planului tehnologic
elaborat – de către participanții la
licitație.
4. Prezentarea planului tehnologic
pentru avizarea la organele
competente – de către cîștigătorul
licitației, în vederea obținerii
certificatului de urbanism.
5. Elaborarea și aprobarea
documentației de proiect în
conformitate cu cerințele
producătorului dispozitivelor
medicale și a cerințelor normative
RM (proiectul de execuție, devizul
de cheltuieli, avizarea la autoritățile
competente, prezentarea raportului
expertizei de stat, obținerea
autorizației de construcție) – de
către cîștigătorul licitației.
6. La etapa de executare urmează: a
elibera spațiul subdiviziunii cu
identificarea încăperilor pentru
amplasarea temporară a medicilor și
dispozitivelor existente, în scopul
asigurării continuității prestării
serviciilor medicale; a demola
pereții despărțitori existenți,
pardoselile, ușile, ferestrele, rețelele
inginerești etc.; a efectua lucrările
de acomodare în conformitate cu
proiectul de execuție.

33100000-1

6 TROLIU PENTRU TRANSPORTAREA
ENDOSCOAPELOR

2.00Bucată6.1 TROLIU PENTRU TRANSPORTAREA
ENDOSCOAPELOR

a) Capacitate de transport minim 6
containere;
b) Troliu cu mâner de transportare a
troliului pentru personal;
c) Realizat din oţel inoxidabil;
d) Sistem de blocare a roților;
e) Compatibil cu echipamentul
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2.00Bucată6.1 TROLIU PENTRU TRANSPORTAREA
ENDOSCOAPELOR

oferit.33100000-1

7 DISPOZITIV DE CURATARE A
INSTRUMENTELOR CU ULTRASUNET

2.00Bucată7.1 DISPOZITIV DE CURATARE A
INSTRUMENTELOR CU ULTRASUNET

a)       Cu vas de minim 5L33100000-1

8 DEFIBRILATOR CARDIAC EXTERN
MANUAL

1.00Bucată8.1 DEFIBRILATOR CARDIAC EXTERN
MANUAL

a) Dispozitivul medical trebuie să
includă toate componentele și
accesoriile necesare pentru o bună
funcționare și să fie compact și
mobil;
b) Tip undă: Bifazic Rectiliniu
minim 1– 200 J, pentru 1 – 10 J
(recomandabil pasul de 1J);
c) Dispozitiv extern de defibrilare
cu padele, încărcare automată, sunet
de avertizare în resuscitarea cardio-
pulmonară;
d) Display Tip LCD color cu
dimensiuni minime 7 inch;
e) Numărul de canale minim 4
canale;
f) Informaţia minim afişată: ritmul
cardiac, derivaţia activă, alarmă,
energia selectată, energia livrată,
funcţia de pacemaker, CPR indice a
calităţii (demonstrează eficacităţii
compresei în timpului actului de
stimulare externă a inimii), ora,
data;
g) Prezența în dispozitiv a
următoarelor tehnologii: indice
vizual, indice acustic, indice
metronom, timpul de resuscitare,
voce pentru ghidare;
h) Display ECG pentru afişarea
derivaţiilor bipolare cu posibilitate
de afişare doar a unii din derivaţii I,
II, III;
i) Captarea semnalului ECG prin
intermediul padelelor;
j) Indicator al devierii derivaţiilor
cardiace;
k) Alarme ale ritmului cardiac;
l) Dimensiunile ECG 0.25, 0.5, 1.0,
1.5, 2.0, 3.0 cm/mV şi Automat;
m) External Pacing Modul de
stimulare la cerere, cu rată fixă – ca
posibilitate de ubgradare;
n) Imprimantă pentru ECG cu
parametrii minimi: viteza printare
hîrtie 25 mm/sec şi 50 mm/sec,
lăţime hîrtie minim 80 mm, printare
auto sau manuală;
o) Adnotări minime imprimate: ora,
data, derivaţia, ritmul cardiac,
modul de operare, panta, funcţia
sumară;
p) Posibilităţi minime de ubgradare
cu opţiuni Sp02, NIBP, C02
(capnografia) - prezentarea dovezii
că este posibil de ubgradat cu
funcţiile date pe viitor;
q) Alimentarea Reţea electrică 220
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1.00Bucată8.1 DEFIBRILATOR CARDIAC EXTERN
MANUAL

V, 50 Hz;
r) Baterie internă reîncărcabilă;
s) Timp de lucru a baterie: minim 4
ore ECG continuu şi minim 20 de
descărcări la energia maximă sau
minim 100 descărcări la energia
maximă.

33100000-1

9 MAȘINA DE ANESTEZIE CU MONITOR
DE PACIENT

1.00Bucată9.1 MAȘINA DE ANESTEZIE CU MONITOR
DE PACIENT

a) Dispozitivul medical trebuie să
îndeplinească cerințele directive
93/42 EEC. Se va prezenta
certificatul CE, în copie legalizată,
emis de un organism notificat;
b) Aparatul de anestezie trebuie să
includă toate componentele și
accesoriile necesare pentru o bună
funcționare și să fie compact și
mobil;
c) Trebuie să asigure anestezie și
ventilație pulmonară pentru adulți;
d) Sistemul trebuie să fie prevăzut
cu monitor pentru controlul
parametrilor necesari conducerii
anesteziei și parametrii ventilației;
e) Dispozitivul este dotat cu :
 sistem de autodiagnostic pentru
testarea la scurgeri, circuitelor
respiratorii, complianța, alimentarea
cu gaz, verificarea sistemului
integru, controlul senzorului de
oxigen și valvelor expir;
 sistem de management al datelor
anestezice;
 modul de analiză a gazelor
medicale și anestezice integrat în
mașina de anestezie;
f) Aparatul de anestezie trebuie să
conțină minim următoarele
component interne funcționale:
 Unitate de bază cu facilitate
integrate pentru alimentare cu gaze
medicinale și pentru evacuarea
automată a gazului anestezic prin
sistem de baleiaj pasiv și ventilator
cu sistem de comandă integrat;
 Sistem cuplare minim de 2
vaporizoare integrate în unitatea de
bază;
 Un vaporizor de sevofluran;
 Circuit de pacient pentru adulți
compact, ușor demontabil fără să
necesite instrumente speciale, să
permită sterilizarea prin autoclavare
la 134 grade;
 Ventilator cu sistemul de comanda
integrat în sistemul de bază;
 Sursa de curent de rezervă pentru
asigurarea ventilației la întreruperea
alimentarii cu energie electrică, care
să furnizeze curent la căderea
alimentării electrice, pentru o
perioadă de minim 20 min. În cazul
întreruperii alimentării cu energie
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1.00Bucată9.1 MAȘINA DE ANESTEZIE CU MONITOR
DE PACIENT

electrică comutarea se va face
automat;
 Absorber de multiplă folosință;
 Două circuite ventilate mecanic cu
reinhalare la adult;
 Senzor O2 galvanic sau
paramagnetic;
 Senzor de flux autoclavabil;
g) Condiții de funcționare a
dispozitivului:
 Tensiune de alimentare: 220 – 240
V/ 50Hz;
 Presiune alimentare cu gaz minim
3 – 6 bar.
h) Cerințe tehnice pentru unitatea
de bază:
 Unitate de bază cu facilitate pentru
alimentarea cu gaze medicinale de
la rețeaua de distribuție centralizată
sau de la butelie de rezervă pentru
oxigen în dependență de proiect
propus.
 Șasiu mobil, sertare și roți care pot
fi blocate.
 Sistem pentru reglarea debitului
gazelor medicinale.
 Suport pentru cuplarea facilă a
vaporizoarelor (interlock);
p) Sistem de conectare pentru
alimentarea cu gaze medicinale,
constând din:
 Conectori pentru gaze medicinale
furnizate de la stația centrală cu O2
și aer;
 Furtunuri de conectare pentru O2 și
aer;
 Reductoare de presiune pentru
butelii de gaz medicinal de rezervă,
conforme cu standarde în vigoare în
caz de necesitate (conform
proiectului).
i) Sistem pentru reglarea debitului
gazelor medicinale;
j) Debitul de gaz minim 110 L/min;
k) Sistem integral pentru debitul
minim de amestec oxigen și aer,
domeniul peste 21% oxigen;
l) Indicator pentru fiecare gaz
medicinal (manometre digitale);
m) Indicator de securitate pentru
lipsa oxigen cu semnalizare vizuală
și acustică;
n) Parametrii minimi pentru
ventilatorul aparatului de anestezie:
 Să fie acţionat cu control
electronic;
 Să permită ventilarea pacienţilor la
adulţi;
 Să permită utilizatorului să comute
de la respiraţia spontană sau
manuală la ventilarea mecanică fără
a fi nevoie de reconectare;
 Să permită următoarele moduri de
ventilaţie pulmonară: respiraţia
spontană, ventilaţie manuală,
ventilaţie controlată în volum,
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pag. 16

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată9.1 MAȘINA DE ANESTEZIE CU MONITOR
DE PACIENT

ventilaţie controlată în presiune,
ventilaţie controlată intermitent
(SIMV) în volum şi presiune (up-
grade) ulterior, ventilaţie spontană
asistată în suport de presiune
(PSV), back-up  apnea  între 5 şi 30
secunde cu creşteri de 5 secunde
(up-grade ulterior), ventilație non
invazivă CPAP (up-grade ulterior);
 Volumul Tidal minim 5-1500 ml;
 Raportul I/E minim 2:1 la 1:8;
 Ventilatorul de inspirație cu gama
5-60 cmH2O (în regim maxim 5-
100 cmH2O);
 Posibilitate în caz de necesitate
oxigenarea cu O2 100 % cu timpul
maxim de 2 minute.
o) Parametrii minimi pentru
monitorul integrat în aparatul de
anestezie:
 Valorile parametrilor monitorizaţi
sunt afişate pe ecran touch screen
de minim 12” color, cu luminozitate
reglabilă configuraţia ecranului să
fie selectabilă: standard, format
mare sau monitorizare;
 Să asigure măsurarea continuă a
presiunii de ventilaţie, PEEP,
volumului curent, volum-minut,
frecvenţei respiratorii, raportul  I/E,
presiunea de vârf, presiunea medie,
agenţi anestezici, concentraţia de
gaze anestetice și gaze medicale,
concentrația CO2;
 Să permită vizualizarea curbelor:
presiunea-timp, flux-timp, volum-
timp;
 Să asigure afişarea parametrilor
monitorizaţi.
p) Alarmă pentru concentrare agent;
q) Determinarea și afișarea
parametrului MAC (Monitored
Anestehesia Care);

r) Configuraţie minimă pentru
monitor pacient:
 Suport de instalare compatibil cu
mașina de anestezie;
 Monitorul de pacient compatibil cu
modulul de monitorizare a gazelor
din mașina de anestezie;
 Ecran color touch-screen cu
diagonala minim 12 inch;
 Rezoluţie display minim
1280x800;
 Ecran color cu lumina de fundal
pentru vizualizarea a minim 6
forme de undă;
 Minimum parametri monitorizaţi:
ECG, Puls, RESP, NIBP, SpO2, 2-
TEMP;
 Opţional parametri monitorizați:
IBP, CO, CO2 (Sidestream,
Microstream şi Mainstream – la
alegere);
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1.00Bucată9.1 MAȘINA DE ANESTEZIE CU MONITOR
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 Indicator alarmă vizibil în unghi de
360 grade;
 Posibilitatea editării alarmelor
tuturor parametrilor;
 Acumulator LI_Ion minim 3 h;
 Conexiuni minime: USB, RS-232;
 Softul va permite atașarea
ulterioară a altor module fără a fi
nevoie de actualizare a softului de
pe aparat sau vreo setare separată;
 Accesorii de bază minim: ECG cu
5 fire (min 1 buc),  Electrozi ECG
de unică folosință pentru adult (min
100 buc), senzor SpO2 (min 1 buc),
furtun de comunicare cu NIBP (1
buc), set de manșete cu 3 mărimi (1
buc), senzor temperatură (1 buc).
s) Parametri monitorizaţi ECG
(minim) pentru monitor de pacient:
 Cablu EKG cu 5 fire pentru
derivaţiile (I, II, III, aVR, aVL,
aVF, V);
 Interval măsurare HR adulţi:
minim 30 – 300 bpm;
 Funcţie alarmă HR;
 Formă de undă ECG afişată pe 2
canale;
 Amplitudinea undei ECG de
minim: 0.5; 1; 2; 4; automat;
 Viteză minim: 12,5 mm/s; 25
mm/s; 50 mm/s;
 Protecţie la defibrilare;
 Detectare pacemaker;
 Analiza segmentului ST;
 Funcţie alarmă segment ST;
 Identificare și analiza aritmii;
 Funcţie alarmă aritmii
 Parametri pentru monitorizarea
respiraţiei (minim) 0 – 120 rpm.
t) Parametri monitorizaţi SpO2
(minim) pentru monitor de pacient:
 Interval de măsurare: 0 – 100%,
rezoluţie: minim 1%;
 Interval de măsurare a ratei
pulsului: minim 30 – 250 bpm;
 Funcție alarmă SpO2;
 Funcție alarmă pentru rata pulsului.
u) Parametri monitorizaţi NIBP
(minim) pentru monitor de pacient:
 Măsurarea tensiunii sistolice,
diastolice, medii;
 Măsurarea în mod manual, automat
sau continuu;
 Interval măsurarea tensiune
sistolica adulți: 40 – 270 mmHg;
 Interval măsurare tensiune medie
adulți: 20 – 230 mmHg;
 Interval măsurare tensiune
diastolica adulți: 10 – 210 mmHg.

33100000-1

10 MASĂ PENTRU EXAMINAREA
ENDOSCOPICĂ

3.00Bucată10.1 MASĂ PENTRU EXAMINAREA
ENDOSCOPICĂ

Masă pentru examinare va fi
utilizată pentru amplasarea
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3.00Bucată10.1 MASĂ PENTRU EXAMINAREA
ENDOSCOPICĂ

pacientului pentru examinare,
inclusiv și efectuarea investigației
endoscopice.

Caracteristici tehnice minime:
a) prezența unei acoperiri speciale,
ușor de prelucrat,  curățat și
rezistente la soluții dezinfectante;
b) posibilitate de ajustarea a mesei
(minim înălțimea) pentru efectuarea
investigației medicale;
c) recomandabil  prezența unei
baterii reîncărcabile încorporate ce
va permite ajustarea mesei;
d) recomandabil prezența suportului
laterale, care se pliază;
e) masa echipată cu roți dotate cu
frâne;
f) lungimea minimă a mesei 185
cm;
g) lățimea minimă a mesei 650 cm;
h) posibilitatea de ajustare a mesei
în înălțime minim 550–900 mm;
i) greutatea maximă suportată –
minim 120 kg.
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11 MASĂ PENTRU EXAMINAREA
COLONOSCOPICĂ

5.00Bucată11.1 MASĂ PENTRU EXAMINAREA
COLONOSCOPICĂ

Masa pentru examinare va fi
utilizată pentru amplasarea și
pregătirea pacientului pentru
examinare, inclusiv sub anestezie
generală, precum efectuarea
examinării și transferul pacientului
dintr-un spațiu în altul direct pe
masă.

Caracteristici tehnice minime:
a) prezența unei acoperiri speciale,
ușor de prelucrat,  curățat și
rezistente la soluții dezinfectante;
b) posibilitate de ajustarea a mesei
(minim înălțimea) pentru efectuarea
investigației medicale;
c) recomandabil prezența unei
baterii reîncărcabile încorporate ce
va permite ajustarea mesei;
d) recomandabil prezența suportului
laterale, care se pliază;
e) masa echipată cu roți dotate cu
frâne;
f) lungimea minimă a mesei 190
cm;
g) lățimea minimă a mesei 900 cm;
h) posibilitatea de ajustare a mesei
în înălțime minim recomandabilă
550–900 mm;
greutatea maximă suportată –
minim 200 kg.
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12 APARAT DE CLASA ‘EXPERT’
PENTRU INVESTIGAȚII VASCULARE
PERIFERICE

1.00Bucată12.1 APARAT DE CLASA ‘EXPERT’
PENTRU INVESTIGAȚII VASCULARE
PERIFERICE

Ecograf multidisciplinar de clasa
expert, staționar, de înaltă
performanță conceput pentru
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1.00Bucată12.1 examinări vasculare periferice
inclusiv: artere și vene intra-
abdominal, membre superioare și
inferioare, transcranian.

Ecograful de clasa expert va
dispune de certificatele
internaționale de conformitate și
securitate. Se vor prezenta toate
certificatele.

CARACTERISTICI DE
ERGONOMIE ȘI INTERFAȚĂ
DE UTILIZARE
 Caracteristici constructive
• Ecograful trebuie să fie de
dimensiuni optimale pentru a ușura
manipularea lui. Se va indica
dimensiunile și greutatea de către
ofertant.
• Ecograful trebuie să fie pe roți
care să permită mișcarea
dispozitivului în toate direcțiile și
posibilitate de blocare.
• Aparatul trebuie să aibă suficiente
porturi active (minim 4 porturi
active) pentru conectarea
concomitentă a tuturor sondelor și
dispozitivelor periferice solicitate.
Se va indica numărul de porturi
pentru conexiune de către ofertant.
• Ofertantul va indica consumul
maxim al ecografului (puterea
maximă în W [watt]).
• Prezența încălzitorului de gel;
• Anul producerii dispozitivului
medical va fi minim 2020.
 Securitatea electrică
• Lucrul de la rețea de curent
alternativ 50Hz, 220V.
• Dispozitiv de alimentare de
urgență (UPS) în caz de
fluctuații/dispariție curent electric
în rețea asigurând lucrul
dispozitivului pe durata minim 10
minute.
 Descrierea consolei
• Consola de lucru trebuie să poată
fi poziționată comod pentru
operator, incluzând reglări de
poziție pe verticală și orizontală cu
posibilitatea de blocare.
• Monitorul trebuie să aibă
posibilitatea de ajustare a poziției
verticale, orizontale și gradul de
înclinare în plan vertical și rotire în
plan orizontal. Ofertantul va indica
parametrii.
• Monitor de rezoluție înaltă cu
diagonala minim 22 inch +/ - 1
inch, se va indica rezoluția.
• Frecvența înalta de împrospătare a
imaginii, se va indica frecvența.
• Tastatura ergonomica cu caractere
latine.
• Iluminarea reglabilă a tastaturii și
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a trackbolului.
• Ecran tactil color de comandă de
tip TouchScreen, se vor indica
parametrii.
• Profile/Protocoale de ajustare a
parametrilor de lucru create/editate
de utilizator cu posibilitate de
accesare prin ecranul de comandă și
butoane cu funcții configurabile de
pe consola.
• Construcția aparatului trebuie să
permită asigurarea lucrului intr-un
diapazon de temperaturi +20..+25
grade C.
• Filtre de particule pentru
protejarea parților electronice
interne, filtrele trebuie să poată fi
deservite de personalul medical fără
asistența tehnică specializată.
• Filtre de particule de multipla
folosință.

• Posibilitate de conectare
dispozitive externe (imprimantă,
monitor extern) cu conexiuni
minime USB, HDMI, RJ45 ș.a. se
vor indica toate conexiunile
posibile.

MODURI DE LUCRU ALE
APARATULUI
 Regim M
• Posibilitate de alegere a planului
de scanare.
• Alegere a vitezei de desfășurare.
• Alegerea culori de către utilizator.
• Afișare concomitent cu alte
moduri de lucru.

 Regim B(2D)
• Posibilitate de alegere palete de
culori pentru construirea imaginii
bidimensionale
• Ajustarea parametrilor de
preprocesare și postprocesare.
• Gain, focus, brightnes, contrast,
frecvențe ale sondei,
superimposition, etc. se vor indica
toți parametrii disponibili.
• Afișare concomitent cu alte
moduri de lucru
• Posibilitate de a reconstrui virtual
zone largi ale corpului investigate
prin conectarea mai multor imagini
(anatomic, panoramic etc.).

 Regim Doppler Pulsativ (Spectral)
• Selectarea dimensiunii ale
eșantionului de proba.
• Ajustare liniei de scanare.
• Ajustare unghi pentru calculul
parametrilor spectrali.
• Afișarea concomitentă a imaginii
bidimensionale și a spectrului cu
posibilitate de alegere a scărilor de
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amplituda și viteza de desfășurare.
• Calcule ‘online’ ale parametrilor
spectrali în timpul investigării.
• Creare de profiluri personalizate
pentru afișarea parametrilor
spectrali în timpul investigării.
• Ajustare volum boxe la redarea
semnalului Doppler.
• Alegere separata a schemelor de
culori pentru imaginea
bidimensională și a spectrului.
• Afișare concomitent cu alte
moduri de lucru

 Regim Doppler color (Doppler
pulsativ)
• Ajustarea poziției, înclinării și
dimensiunilor zonei de interes.
• Selectare/creare de către utilizator
a schemelor de culori.
• Ajustare online a parametrilor de
vizualizare - amplituda, scara,
direcție, schema de culori, frecvențe
doppler.
• De indicat frecvențele minime ale
modului Doppler color pentru toate
sondele. Frecvențele minime cele
mai joase vor constitui un avantaj.
• Afișare concomitent cu alte
moduri de lucru

 Regim Power Doppler (energetic)
• Aceleași cerințe ca și pentru
Doppler color.
• Doppler energetic direcționat va
constitui un avantaj.
• Opțiunea de vizualizare directa a
fluxurilor sanguine lente fără
procedeu Dopper va constitui un
avantaj.
• Afișare concomitent cu alte
moduri de lucru

 Alte regimuri de lucru
• Alte metode de vizualizare a
fluxurilor sanguine pentru
asigurarea vizualizării fluxurilor
lente (inclusiv non-doppler) și alte
moduri ce permit îmbunătățirea
diagnosticului.
• Regim de măsurare automatizată a
complexului intima/media (CIM).
• Regim de formare a cîmpului
trapezoid la sondele liniare.
• Regim de lucru cu frecvențele
armonice.
• Regim de optimizare a imaginii
(Speckle Reduction Imaging).
• Descrierea completă a modului de
lucru disponibil la echipamentul
propus de ofertant.
• Descrierea completă a
parametrilor acestui mod.
SONDE
Sondele trebuie să permită ajustarea
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adâncimii, focalizării, frecvenței de
scanare, frecvențelor Doppler;
dimensiuni, înclinare zona de
interes, pentru întregul spectru de
investigări.
Adâncimea de scanare în limitele 0
– 35 cm
 Sonda liniară pentru investigații
vasculare generale
• Diapazon de frecvențe în modul
B:
Frecvența minimă nu mai mult de 3
MHz
Frecvența maxima nu mai puțin 9
MHz
• Selectare frecvențe în mod
Doppler, Doppler color
• Diapazon de frecvențe în mod
Doppler
Frecvența minimă nu mai mult de 3
MHz
• Diapazon de frecvențe în mod
Doppler color
Frecvența minimă nu mai mult de 3
MHz
• Cîmpul de vedere (field-of-view)
minim 40 mm, maxim 55 mm

 Sonda liniară pentru investigații
vasculare superficiale
• Diapazon de frecvențe în modul
B:
Frecvența minimă nu mai mult de 5
MHz
Frecvența maxima nu mai puțin 11
MHz
• Selectare frecvențe în mod
Doppler, Doppler color
• Diapazon de frecvențe în modul
Doppler
Frecvența minimă nu mai mult de 4
MHz
• Diapazon de frecvențe în modul
Doppler color
Frecvența minimă nu mai mult 4
MHz
• Cîmpul de vedere (field-of-view)
minim 35 mm, maxim 45 mm

 Sonda convexă pentru investigații
vasculare abdominale
• Diapazon de frecvențe în modul
B:
Frecvența minimă nu mai mult de2
MHz
Frecvența maxima nu mai puțin 5
MHz
• Selectare frecvențe în mod
Doppler, Doppler color
• Diapazon de frecvențe în modul
Doppler
Frecvența minimă nu mai mult de 2
MHz
• Diapazon de frecvențe în modul
Doppler color
Frecvența minimă nu mai mult 2
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MHz
• Cîmpul de vedere (field-of-view)
nu mai puțin 65.

 Sonda sectoriala pentru investigații
vasculare transcraniale
• Diapazon de frecvențe în modul
B:
Frecvența minimă nu mai mult de
1.5 MHz
Frecvența maxima nu mai puțin 4
MHz
• Selectare frecvențe în mod
Doppler, Doppler color
• Diapazon de frecvențe în modul
Doppler
Frecvența minimă nu mai mult de 2
MHz
• Diapazon de frecvențe în modul
Doppler color
Frecvența minimă nu mai mult 2
MHz
• Cîmpul de vedere (field-of-view)
nu mai puțin 110 (reglabilă).

 Sonda de tip “creion” / ,,hochey
stick” pentru investigații vasculare
periferice
• Diapazon de frecvențe:
Frecvența minimă nu mai puțin de 6
MHz

POSTPROCESARE PE
CONSOLA
Măsurări dimensiuni, spectru;
ajustare gain, culori; reconstrucție
3D; Panorama; etc.

GESTIONARE DATE
Baza de date pacienți și investigații
cu posibilitate de filtrare
Păstrarea datelor investigării în
format brut pentru asigurarea
postprocesării offline.
Memorare date statice și dinamice.
Export date către stația de procesare
și medii de stocare prin LAN, USB,
CD/DVD
Export în diferite formate: DICOM,
JPEG, MPEG, AVI ș.a.
Dacă exportul presupune soft
specializat pe stația de
postprocesare (de ex. DICOM
server, DICOM viewer, etc) a se
livra softul necesar cu licența de
instalare pe cel puțin 2 stații de
postprocesare.

IMPRIMAREA IMAGINII
Dispozitivul trebuie să fie echipat
cu imprimanta termo de înalta
rezoluție încorporata

INSTALARE
Furnizorul va instala și testa
echipamentul și toate
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componentele, inclusiv software și
conexiunile la Sistemul
Informațional Medical Integrat al
instituției și PACS.
Instruirea a 2 persoane.
Întreținere pe perioada de garanție
(nu mai puțin de 1 an).

ACOMODAREA LOCULUI DE
MUNCA (mobilier)

1. Identificarea necesităților tehnice
de adaptare a spațiului pentru
implementarea noilor dispozitive
medicale: determinarea numărului
și amplasarea încăperilor în
dependență de numărul de utilaje;
determinarea numărului și
amplasarea spațiilor auxiliare – sală
de așteptare; sală de anestezie;
sterilizare; grupuri sanitare etc.;
determinarea calității materialelor
ce urmează a fi utilizate în cadrul
lucrărilor (cu prezentarea mostrelor
și a certificatului de calitate pentru
fiecare material).
2. Elaborarea planului tehnologic
de amplasare a dispozitivelor
medicale și adaptare a spațiului
existent la cerințele subdiviziunii
(determinarea numărului și
amplasarea încăperilor în
dependență de numărul de utilaje;
determinarea numărului și
amplasarea spațiilor auxiliare – sală
de așteptare; sală de anestezie;
sterilizare; grupuri sanitare etc.) –
de către participanții la licitație.
3. Coordonarea și prezentarea la
licitație a planului tehnologic
elaborat – de către participanții la
licitație.
4. Prezentarea planului tehnologic
pentru avizarea la organele
competente – de către cîștigătorul
licitației, în vederea obținerii
certificatului de urbanism.
5. Elaborarea și aprobarea
documentației de proiect în
conformitate cu cerințele
producătorului dispozitivelor
medicale și a cerințelor normative
RM (proiectul de execuție, devizul
de cheltuieli, avizarea la autoritățile
competente, prezentarea raportului
expertizei de stat, obținerea
autorizației de construcție) – de
către cîștigătorul licitației.
6. La etapa de executare urmează: a
elibera spațiul subdiviziunii cu
identificarea încăperilor pentru
amplasarea temporară a medicilor și
dispozitivelor existente, în scopul
asigurării continuității prestării
serviciilor medicale; a demola
pereții despărțitori existenți,
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pardoselile, ușile, ferestrele, rețelele
inginerești etc.; a efectua lucrările
de acomodare în conformitate cu
proiectul de execuție.
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13 APARAT DE CLASA ‘EXPERT’
PENTRU INVESTIGAȚII ECOGRAFICE
GENERALE

4.00Bucată13.1 APARAT DE CLASA ‘EXPERT’
PENTRU INVESTIGAȚII ECOGRAFICE
GENERALE

Ecograf staționar, de înaltă
performanță conceput pentru
examinări ecografice generale
inclusiv: organele cavității
abdominale (ficatul, pancreasul,
splina, sistemul urinar),
ginecologia, organele genitale
masculine și organele scrotului,
glanda tiroidă, glandele mamare,
obstetrică, vasele magistrale,
țesuturile moi.
Ecograful de clasa expert va
dispune de certificatele
internaționale de conformitate și
securitate. Se vor prezenta toate
certificatele.

CARACTERISTICI DE
ERGONOMIE ȘI INTERFAȚĂ
DE UTILIZARE
 Caracteristici constructive
• Ecograful trebuie să fie de
dimensiuni optimale pentru a ușura
manipularea lui. Se va indica
dimensiunile și greutatea de către
ofertant.
• Ecograful trebuie să fie pe roți
care să permită mișcarea
dispozitivului în toate direcțiile și
posibilitate de blocare.
• Aparatul trebuie să aibă suficiente
porturi active (minim 4 porturi
active) pentru conectarea
concomitentă a tuturor sondelor și
dispozitivelor periferice solicitate.
Se va indica numărul de porturi
pentru conexiune de către ofertant.
• Ofertantul va indica consumul
maxim al ecografului.
• Prezența încălzitorului de gel.
• Anul producerii dispozitivului
medical va fi minim 2020.
 Securitatea electrică
• Lucrul de la rețea de curent
alternativ 50Hz, 220V.
• Dispozitiv de alimentare de
urgență (UPS) în caz de
fluctuații/dispariție curent electric
în rețea asigurând lucrul
dispozitivului pe durata minim 10
minute.
 Descrierea consolei
• Consola de lucru trebuie să poată
fi poziționată comod pentru
operator, incluzând reglări de
poziție pe verticală și orizontală cu
posibilitatea de blocare.
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• Monitorul trebuie să aibă
posibilitatea de ajustare a poziției
verticale, orizontale și gradul de
înclinare în plan vertical și rotire în
plan orizontal. Ofertantul va indica
parametrii.
• Monitor de rezoluție înaltă cu
diagonala minim 22 inch, se va
indica rezoluția.
• Frecvența înalta de împrospătare a
imaginii, se va indica frecvența.
• Tastatura ergonomica cu caractere
latine.
• Iluminarea reglabilă a tastaturii și
a trackbolului.
• Ecran tactil color de comandă de
tip TouchScreen, se vor indica
parametrii.
• Profile/Protocoale de ajustare a
parametrilor de lucru create/editate
de utilizator cu posibilitate de
accesare prin ecranul de comandă și
butoane cu funcții configurabile de
pe consola.
• Construcția aparatului trebuie să
permită asigurarea lucrului intr-un
diapazon de temperaturi +20..+25
grade C.
• Filtre de particule pentru
protejarea parților electronice
interne, filtrele trebuie să poată fi
deservite de personalul medical fără
asistența tehnică specializată.
• Filtre de particule de multipla
folosință.
• Posibilitate de conectare
dispozitive externe (imprimantă,
monitor extern) cu conexiuni
minime USB, HDMI ș.a. se vor
indica toate conexiunile posibile.

MODURI DE LUCRU ALE
APARATULUI
 Regim B(2D) - bidimensional
• Posibilitate de alegere palete de
culori pentru construirea imaginii
bidimensionale
• Ajustarea parametrilor de
preprocesare și postprocesare.
• Gain, focus, brightnes, contrast,
frecvențe ale sondei,
superimposition, etc. se vor indica
toți parametrii disponibili.
• Posibilitate de a reconstrui virtual
zone largi ale corpului investigate
prin conectarea mai multor imagini
(anatomic, panoramic etc.).
• Afișare concomitent cu alte
moduri de lucru.

 Regim Doppler (Doppler pulsativ)
• Selectarea dimensiunii ale
eșantionului de proba.
• Ajustare liniei de scanare.
• Ajustare unghi pentru calculul
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parametrilor spectrali.
• Afișarea concomitentă a imaginii
bidimensionale și a spectrului cu
posibilitate de alegere a scărilor de
amplituda și viteza de desfășurare.
• Calcule ‘online’ ale parametrilor
spectrali în timpul investigării.
• Creare de profiluri personalizate
pentru afișarea parametrilor
spectrali în timpul investigării.
• Ajustare volum boxe la redarea
semnalului Doppler.
• Alegere separata a schemelor de
culori pentru imaginea
bidimensională și a spectrului.
• Afișare concomitent cu alte
moduri de lucru.

 Regim Doppler color
• Ajustarea poziției, înclinării și
dimensiunilor zonei de interes.
• Selectare/creare de către utilizator
a schemelor de culori.
• Ajustare online a parametrilor de
vizualizare - amplituda, scara,
direcție, schema de culori, frecvențe
doppler.
• De indicat frecvențele minime ale
modului Doppler color pentru toate
sondele. Frecvențele minime cele
mai joase vor constitui un avantaj.
• Afișare concomitent cu alte
moduri de lucru.

 Regim Power Doppler (energetic)
• Aceleași cerințe ca și pentru
Regim Doppler color.
• Power Doppler direcționat va
constitui un avantaj.
• Opțiunea de vizualizare directă a
fluxurilor sanguine lente fără
procedeu Doppler va constitui un
avantaj.
• Afișare concomitent cu alte
moduri de lucru.

 Sonoelastografia (SEG)
• Mod de investigare calitativă și
cantitativă a rigidității țesuturilor
• Tehnologia SEG prin compresie la
transductorul liniar și endocavitar.
• Tehnologia SWE cu indicele de
elasticitate după standardul
internaţional METAVIR.

 Alte regimuri de lucru
• Alte metode de vizualizare a
fluxurilor sanguine pentru
asigurarea vizualizării fluxurilor
lente (inclusiv non-doppler) și alte
moduri ce permit îmbunătățirea
diagnosticului.
• Regim de formare a cîmpului
trapezoid la sondele liniare.
• Regim de lucru cu frecvențele
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armonice.
• Regim de optimizare a imaginii
(Speckle Reduction Imaging).
• Descrierea completă a modului de
lucru disponibil la echipamentul
propus de ofertant.
• Descrierea completă a
parametrilor acestui mod.

DESCRIERE SONDE
Sondele trebuie să permită ajustarea
adâncimii, focalizării, frecvenței de
scanare, frecvențelor Doppler;
dimensiuni, înclinare zona de
interes, pentru întregul spectru de
investigări.
Adâncimea de scanare în limitele 0
– 35 cm.

Model A. Cantitate sonde: 4 bucăți
Sonda liniara pentru investigații a
organelor periferice (gl.tiroidă,
organele scrotului, țesuturile moi,
ganglionii limfatici):
• Diapazon de frecvențe în modul
B:
Frecvența minimă nu mai mult de 5
MHz
Frecvența maxima nu mai puțin 13
MHz
• Selectare frecvențe în mod
Doppler, Doppler color
• Diapazon de frecvențe în mod
Doppler
Frecvența minimă nu mai mult de 3
MHz
• Cîmpul de vedere (field-of-view)
minim 45 mm, maxim 55 mm

Model B.  Cantitate sonde: 4 bucăți
Sonda convexă cu tehnologie single
cristal/analogică pentru investigații
a cavității abdominale:
• Diapazon de frecvențe în modul
B:
Frecvența minimă nu mai mult de 1
MHz
Frecvența maxima nu mai puțin 6
MHz
• Selectare frecvențe în mod
Doppler, Doppler color
• Diapazon de frecvențe în modul
Doppler
Frecvența minimă nu mai mult de 2
MHz
• Cîmpul de vedere (field-of-view)
minim 75°

Model C. Cantitate sonde: 4 bucăți
Sonda endocavitară (micro-convex)
pentru investigații endovaginale:
• Diapazon de frecvențe în modul
B:
Frecvența minimă nu mai mult de 3
MHz
Frecvența maxima nu mai puțin 10
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MHz
• Selectare frecvențe în mod
Doppler, Doppler color
• Diapazon de frecvențe în modul
Doppler
Frecvența minimă nu mai mult de 3
MHz
• Cîmp vizual de peste 140°

Model D.  Cantitate sonde: 1 bucată
Sonda liniara pentru investigații a
glandelor mamare:
• Diapazon de frecvențe în modul
B:
Frecvența minimă nu mai mult de 4
MHz
Frecvența maxima nu mai puțin 9
MHz
• Selectare frecvențe în mod
Doppler, Doppler color
• Diapazon de frecvențe în modul
Doppler
Frecvența minimă nu mai mult de 3
MHz
• Cîmpul de vedere (field-of-view)
minim 40 mm, maxim 90 mm

Model E.  Cantitate sonde: 1 bucată
Sonda endocavitară (micro-convex)
pentru investigații transrectale
• Diapazon de frecvențe în modul
B:
Frecvența minimă nu mai mult de 5
MHz
Frecvența maxima nu mai puțin 10
MHz
• Selectare frecvențe în mod
Doppler, Doppler color
• Diapazon de frecvențe în modul
Doppler
Frecvența minimă nu mai mult de 2
MHz
• Cîmp vizual de peste 140°.
• Regim 4D, cu Soft inclus (în caz
de necesitate) în dispozitivul
medical pentru buna funcționare a
sondei.

DESCRIERE SET
Sondele vor fi prezentate în
următoarele seturi:

Set 1.   Cantitate set: 1 bucată
Setul va conține următoarele
modele de sonde: A, B , C, D

Set 2.   Cantitate set: 2 bucăți
Setul va conține următoarele
modele de sonde: A, B , C

Set 3.   Cantitate set: 1 bucată
Setul va conține următoarele
modele de sonde: A, B , C, E

POSTPROCESARE PE
CONSOLA
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Reconstrucție 3D; Panorama; etc.
Calcule automate ale coeficientul
intima/media vor constitui un
avantaj.
GESTIONARE DATE
Baza de date pacienți și investigații
cu posibilitate de filtrare
Păstrarea datelor investigării în
format brut pentru asigurarea
postprocesării offline.
Memorare date statice și dinamice.
Export date către stația de procesare
și medii de stocare prin LAN, USB,
CD/DVD
Export în diferite formate: DICOM,
JPEG, MPEG, AVI ș.a.
Dacă exportul presupune soft
specializat pe stația de
postprocesare (de ex. DICOM
server, DICOM viewer, etc) a se
livra softul necesar cu licența de
instalare pe cel puțin 2 stații de
postprocesare.

IMPRIMAREA IMAGINII
Dispozitivul trebuie să fie echipat
cu imprimantă termo de înaltă
rezoluție încorporată.
INSTALARE
Furnizorul va instala și testa
echipamentul și toate
componentele, inclusiv software și
conexiunile la Sistemul
Informațional Medical Integrat al
instituției și PACS.
Instruirea a 2 persoane.
Întreținere pe perioada de garanție
(nu mai puțin de 1 an).
În caz că instalarea utilajului
presupune acomodarea spațiilor –
de a efectua lucrările necesare.

ACOMODAREA LOCULUI DE
MUNCA (mobilier)

1. Identificarea necesităților tehnice
de adaptare a spațiului pentru
implementarea noilor dispozitive
medicale: determinarea numărului
și amplasarea încăperilor în
dependență de numărul de utilaje;
determinarea numărului și
amplasarea spațiilor auxiliare – sală
de așteptare; sală de anestezie;
sterilizare; grupuri sanitare etc.;
determinarea calității materialelor
ce urmează a fi utilizate în cadrul
lucrărilor (cu prezentarea mostrelor
și a certificatului de calitate pentru
fiecare material).
2. Elaborarea planului tehnologic
de amplasare a dispozitivelor
medicale și adaptare a spațiului
existent la cerințele subdiviziunii
(determinarea numărului și
amplasarea încăperilor în
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dependență de numărul de utilaje;
determinarea numărului și
amplasarea spațiilor auxiliare – sală
de așteptare; sală de anestezie;
sterilizare; grupuri sanitare etc.) –
de către participanții la licitație.
3. Coordonarea și prezentarea la
licitație a planului tehnologic
elaborat – de către participanții la
licitație.
4. Prezentarea planului tehnologic
pentru avizarea la organele
competente – de către cîștigătorul
licitației, în vederea obținerii
certificatului de urbanism.
5. Elaborarea și aprobarea
documentației de proiect în
conformitate cu cerințele
producătorului dispozitivelor
medicale și a cerințelor normative
RM (proiectul de execuție, devizul
de cheltuieli, avizarea la autoritățile
competente, prezentarea raportului
expertizei de stat, obținerea
autorizației de construcție) – de
către cîștigătorul licitației.
6. La etapa de executare urmează: a
elibera spațiul subdiviziunii cu
identificarea încăperilor pentru
amplasarea temporară a medicilor și
dispozitivelor existente, în scopul
asigurării continuității prestării
serviciilor medicale; a demola
pereții despărțitori existenți,
pardoselile, ușile, ferestrele, rețelele
inginerești etc.; a efectua lucrările
de acomodare în conformitate cu
proiectul de execuție.
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14 APARAT DE CLASA ‘EXPERT’
PENTRU INVESTIGAȚII
ECOCARDIOGRAFICE

2.00Bucată14.1 APARAT DE CLASA ‘EXPERT’
PENTRU INVESTIGAȚII
ECOCARDIOGRAFICE

DESCRIERE GENERALĂ
Ecograf multidisciplinar de clasa
expert, staționar, de înaltă
performanță conceput pentru
examinări imagistice cardiace.

Ecograful de clasa expert va
dispune de certificatele
internaționale de conformitate și
securitate. Se vor prezenta toate
certificatele.

CARACTERISTICI DE
ERGONOMIE ȘI INTERFAȚĂ
DE UTILIZARE
 Caracteristici constructive
• Ecograful trebuie să fie de
dimensiuni optimale pentru a ușura
manipularea lui. Se va indica
dimensiunile și greutatea de către
ofertant.
• Ecograful trebuie să fie pe roți
care să permită mișcarea
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dispozitivului în toate direcțiile și
posibilitate de blocare.
• Aparatul trebuie să aibă suficiente
porturi active (minim 4 porturi
active) pentru conectarea
concomitentă a tuturor sondelor și
dispozitivelor periferice solicitate.
Se va indica numărul de porturi
pentru conexiune de către ofertant.
• Prezența încălzitorului de gel.
• Anul producerii dispozitivului
medical va fi minim 2020.
 Securitatea electrică
• Lucrul de la rețea de curent
alternativ 50Hz, 220V.
• Dispozitiv de alimentare de
urgență (UPS) în caz de
fluctuații/dispariție curent electric
în rețea asigurând lucrul
dispozitivului pe durata minim 10
minute.
 Descrierea consolei
• Consola de lucru trebuie să poată
fi poziționată comod pentru
operator, incluzând reglări de
poziție pe verticală și orizontală cu
posibilitatea de blocare.
• Monitorul trebuie să aibă
posibilitatea de ajustare a poziției
verticale, orizontale și gradul de
înclinare în plan vertical și rotire în
plan orizontal. Ofertantul va indica
parametrii.
• Monitor de rezoluție înaltă cu
diagonala minim 22 inch, se va
indica rezoluția.
• Frecvența înalta de împrospătare a
imaginii, se va indica frecvența.
• Tastatura ergonomica cu caractere
latine.
• Iluminarea reglabilă a tastaturii și
a trackbolului.
• Ecran tactil color de comandă de
tip TouchScreen, se vor indica
parametrii.
• Profile/Protocoale de ajustare a
parametrilor de lucru create/editate
de utilizator cu posibilitate de
accesare prin ecranul de comandă și
butoane cu funcții configurabile de
pe consola.
• Construcția aparatului trebuie să
permită asigurarea lucrului intr-un
diapazon de temperaturi +20..+25
grade C.
• Filtre de particule pentru
protejarea parților electronice
interne, filtrele trebuie să poată fi
deservite de personalul medical fără
asistența tehnică specializată.
• Filtre de particule de multipla
folosință.
• Cablu ECG inclus pentru
dispozitivul medical.
• Posibilitate de conectare
dispozitive externe (imprimantă,
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monitor extern) cu conexiuni
minime USB, HDMI, RJ45 ș.a. se
vor indica toate conexiunile
posibile.

MODURI DE LUCRU ALE
APARATULUI
 Regim M
• Posibilitate de alegere a planului
de scanare.
• Alegere a vitezei de desfășurare.
• Alegerea culori de către utilizator.
• Afișare concomitent cu alte
moduri de lucru.

 Regim B(2D)
• Posibilitate de alegere palete de
culori pentru construirea imaginii
bidimensionale
• Ajustarea parametrilor de
preprocesare și postprocesare.
• Gain, focus, brightnes, contrast,
frecvențe ale sondei,
superimposition, etc. se vor indica
toți parametrii disponibili.
• Afișare concomitent cu alte
moduri de lucru
• Posibilitate de a reconstrui virtual
zone largi ale corpului investigate
prin conectarea mai multor imagini
(anatomic, panoramic etc.).

 Regim Doppler Pulsativ (Spectral)
• Selectarea dimensiunii ale
eșantionului de proba.
• Ajustare liniei de scanare.
• Ajustare unghi pentru calculul
parametrilor spectrali.
• Afișarea concomitentă a imaginii
bidimensionale și a spectrului cu
posibilitate de alegere a scărilor de
amplituda și viteza de desfășurare.
• Calcule ‘online’ ale parametrilor
spectrali în timpul investigării.
• Creare de profiluri personalizate
pentru afișarea parametrilor
spectrali în timpul investigării.
• Ajustare volum boxe la redarea
semnalului Doppler.
• Alegere separata a schemelor de
culori pentru imaginea
bidimensională și a spectrului.
• Afișare concomitent cu alte
moduri de lucru

 Regim Doppler color (Doppler
pulsativ)
• Ajustarea poziției, înclinării și
dimensiunilor zonei de interes.
• Selectare/creare de către utilizator
a schemelor de culori.
• Ajustare online a parametrilor de
vizualizare - amplituda, scara,
direcție, schema de culori, frecvențe
doppler.
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• De indicat frecvențele minime ale
modului Doppler color pentru toate
sondele. Frecvențele minime cele
mai joase vor constitui un avantaj.
• Afișare concomitent cu alte
moduri de lucru

 Regim Doppler Tisular
• Calculare și codare a deplasărilor
– diferențe de viteze într-un interval
de timp determinat.

 Alte regimuri de lucru
• Mod 4D bătaie unică și
multibătaie care suportă combinații
cu alte moduri, programe speciale și
măsurători automate pentru volum,
arie, circumferință, fracție de ejecție
ș.a.;
• Regim de măsurare automatizată a
complexului intima/media (CIM).
• Regim de formare a cîmpului
trapezoid la sondele liniare.
• Regim de lucru cu frecvențele
armonice.
• Regim de optimizare a imaginii
(Speckle Reduction Imaging).
• Regim de vizualizare a structurilor
anatomice de calitate minim HD.
• Alte metode de vizualizare a
fluxurilor sanguine pentru
asigurarea vizualizării fluxurilor
lente (inclusiv non-doppler) și alte
moduri ce permit îmbunătățirea
diagnosticului.
• Descrierea completă a modului de
lucru disponibil la echipamentul
propus de ofertant;
• Descrierea completă a
parametrilor acestui mod.
SONDE
Sondele trebuie să permită ajustarea
adâncimii, focalizării, frecvenței de
scanare, frecvențelor Doppler;
dimensiuni, înclinare zona de
interes, pentru întregul spectru de
investigări.
Adâncimea de scanare în limitele
minimum 0, maxim – nu mai puțin
de 45 cm.

 Sonda sectorială pentru
ecocardiografie 3D real time
• Diapazon de frecvențe în modul
B:
Frecvența minimă nu mai mult de
1.5 MHz
Frecvența maximă nu mai puțin 4
MHz
• Cîmpul de vedere minim 90°
• Adîncime de scanare minim 27
cm

 Sonda sectorială pentru
ecocardiografie adulți
• Diapazon de frecvențe în modul
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B:
Frecvența minimă nu mai mult de
1.7 MHz
Frecvența maximă nu mai puțin 4.5
MHz
• Cîmpul de vedere minim 110°
• Adîncime de scanare minim 27
cm

 Sonda sectorială pentru
ecocardiografie pediatrică
• Diapazon de frecvențe în modul
B:
Frecvența minimă nu mai mult de
2.5 MHz
Frecvența maximă nu mai puțin 7.5
MHz
• Cîmpul de vedere minim 100°
• Adîncime de scanare minim 15
cm

 Sondă liniară
• Diapazon de frecvențe în modul
B:
Frecvența minimă nu mai mult de
2.6 MHz
Frecvența maximă nu mai puțin 9.5
MHz
• Cîmpul de vedere minim 40 mm
• Adîncime de scanare minim 10
cm

 Sondă convexă
• Diapazon de frecvențe în modul
B:
Frecvența minimă nu mai mult de
1.7 MHz
Frecvența maximă nu mai puțin 5.8
MHz
• Cîmpul de vedere minim 55°
• Adîncime de scanare minim 45
cm

POSTPROCESARE PE
CONSOLA
Măsurări dimensiuni, spectru;
ajustare gain, culori; reconstrucție
3D; Panorama; etc.

GESTIONARE DATE
Baza de date pacienți și investigații
cu posibilitate de filtrare
Păstrarea datelor investigării în
format brut pentru asigurarea
postprocesării offline.
Memorare date statice și dinamice.
Export date către stația de procesare
și medii de stocare prin LAN, USB,
CD/DVD
Export în diferite formate: DICOM,
JPEG, MPEG, AVI ș.a.
Dacă exportul presupune soft
specializat pe stația de
postprocesare (de ex. DICOM
server, DICOM viewer, etc) a se
livra softul necesar cu licența de
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instalare pe cel puțin 2 stații de
postprocesare.

IMPRIMAREA IMAGINII
Dispozitivul trebuie să fie echipat
cu imprimantă termo de înalta
rezoluție încorporată

INSTALARE
Furnizorul va instala și testa
echipamentul și toate
componentele, inclusiv software și
conexiunile la Sistemul
Informațional Medical Integrat al
instituției și PACS.
Instruirea a 2 persoane.
Întreținere pe perioada de garanție
(nu mai puțin de 1 an).

ACOMODAREA LOCULUI DE
MUNCA (mobilier)

1. Identificarea necesităților tehnice
de adaptare a spațiului pentru
implementarea noilor dispozitive
medicale: determinarea numărului
și amplasarea încăperilor în
dependență de numărul de utilaje;
determinarea numărului și
amplasarea spațiilor auxiliare – sală
de așteptare; sală de anestezie;
sterilizare; grupuri sanitare etc.;
determinarea calității materialelor
ce urmează a fi utilizate în cadrul
lucrărilor (cu prezentarea mostrelor
și a certificatului de calitate pentru
fiecare material).
2. Elaborarea planului tehnologic
de amplasare a dispozitivelor
medicale și adaptare a spațiului
existent la cerințele subdiviziunii
(determinarea numărului și
amplasarea încăperilor în
dependență de numărul de utilaje;
determinarea numărului și
amplasarea spațiilor auxiliare – sală
de așteptare; sală de anestezie;
sterilizare; grupuri sanitare etc.) –
de către participanții la licitație.
3. Coordonarea și prezentarea la
licitație a planului tehnologic
elaborat – de către participanții la
licitație.
4. Prezentarea planului tehnologic
pentru avizarea la organele
competente – de către cîștigătorul
licitației, în vederea obținerii
certificatului de urbanism.
5. Elaborarea și aprobarea
documentației de proiect în
conformitate cu cerințele
producătorului dispozitivelor
medicale și a cerințelor normative
RM (proiectul de execuție, devizul
de cheltuieli, avizarea la autoritățile
competente, prezentarea raportului
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expertizei de stat, obținerea
autorizației de construcție) – de
către cîștigătorul licitației.
6. La etapa de executare urmează: a
elibera spațiul subdiviziunii cu
identificarea încăperilor pentru
amplasarea temporară a medicilor și
dispozitivelor existente, în scopul
asigurării continuității prestării
serviciilor medicale; a demola
pereții despărțitori existenți,
pardoselile, ușile, ferestrele, rețelele
inginerești etc.; a efectua lucrările
de acomodare în conformitate cu
proiectul de execuție.
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15 Echipament Electronic, Tehnică de Calcul
și Sisteme Informaționale

25.00Bucată15.1 TEHNICĂ DE CALCUL ȘI ECHIPAMENTE
PERIFERICE a) Bloc de Sistem: procesor (CPU)

cu frecvența minim 3.6GHz și
video integrat; hard SSD minim
256 Gb; RAM – minim 8 Gb.
b) Monitor: minim diagonala 23.5";
conexiuni minim VGA și HDMI;
sistem PIVOT.
c) Echipamente periferice: tastieră;
șoarece; filtru de rețea minim 1,8m;
UPS minim 800VA.
d) Sistem de Operare Licențiat
Windows 10
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15.00Bucată15.2 Imprimante laser
Tehnologie de imprimare laser;
format A4; memorie minim 32 Mb;
cartuș compatibil cu 725; conexiune
USB.
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12.00Bucată15.3 Imprimante jet Tehnologie de imprimare jet;
format A4;conexiune USB,
sistemul CISS incorporat (sistem de
alimentare continuă cu cerneală), 4
culori.
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2.00Bucată15.4 Echipamente de rețea Switch inteligent, sistem de
management cu conexiune web;
minim 24 porturi RJ45; viteza Lan
Gigabit Ethernet
(10/100/1000Mbs); posibilitate de
conectare rack 19”.
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30.00Bucată15.5
Licențe

SOFT medical specializat pentru
accesul la dosarul pacientului cu
integrarea echipamentului medical
la Sistemul Informațional Medical
Integrat existent în instituție
1. Numărul de licențe compatibile
cu Sistemul Informațional Medical
Integrat existent în IMSP Centrul
Republican de Diagnosticare
Medicală
Licența v-a permite utilizarea SIMI
la locul de muncă a utilizatorului cu
toate funcționalitățile sistemului
prin configurarea rolului
utilizatorului.
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10.00Bucată15.6 Licențe DICOM 2. Numărul de licențe DICOM33100000-1
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10.00Bucată15.6 Licențe DICOM compatibile cu Sistemul
Informațional Medical Integrat
existent în IMSP Centrul
Republican de Diagnosticare
Medicală
Cantitate licențe DICOM: 10 bucăți
Licența DICOM v-a permite
interconexiunea SIMI cu
dispozitivul medical pentru stocarea
datelor imagistice la dosarul
electronic a pacientului.
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14.00Bucată15.7 Servicii 3. Numărul locurilor de lucru care
urmează a fi automatizate
Crearea și Implementarea
formularelor digitale pentru SIMI,
care vor permite stocarea
rezultatului efectuării investigații
medicale în dosarul electronic a
pacientului pentru echipamentele
noi procurate.
Formulare elaborate de către
specialiști vor fi prezentate de
beneficiar în procesul
implementării proiectului.
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Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
acomodarea spațiu- în terme de nouă luni de la întrarea în vigoare a contactului
Livrare utilaj, instalare, testare utilaj – 30 zile de la acomodarea spațiilor
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 Declarație pe proprie răspundere conform Nu
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din
Legea nr. 131 din 03.07.2015

Formularului (se va indica)

9 Oferta Original conform formularului F3.1- 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 financiar /situația financiară, copie –
confirmată prin semnătura şi ştampila candidatului

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

Da

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

Da

17 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

18 Garanția pentru ofertă (0,5% din suma totală a ofertei
fără TVA)

-original- prevăzută în punctul IPO 23.1; conform
formularului F 3.2 din documentația standard sau
transfer

Da

19 Formularul ofertei F 4.1 - original, conform formularului F4.1 din documentația
standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 173/2018- confirmat prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului;

Da

20 Specificatii de pret F 4.2 - original, conform formularului F4.2 din documentația
standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 173/2018- confirmat prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului;

Da

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

- confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Ofertantului;

Da

22 Declarație de la Ofertant cu privire la instalarea și instruirea personalului
beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate,
organizate la sediul beneficiarului de către personalul
autorizat al furnizorului, -Instruire personal - 3 instruiri
o data la două luni, începînd cu instalarea utilajului -
original - confirmat prin semnătura şi ştampila
Ofertantului

Da

23 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

24 Declarație de la ofertant originală- confirmată prin semnătură și ștampilă, în
care să certifice că anul producerii produsului este nu
mai vechi de 2 ani.

Da

25 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
dispozitivele medicale contractate pînă la momentul
livrării acestora.

Da

26 Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice,  pe suport hîrtie cu indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot
oferit, Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
ofertantului

Da

27 Manuale de service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu
prezentarea traducerii la momentul livră

 copie– confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului

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

28 Certificate ce atestă calitatea bunurilor 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

29 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

30 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

31 Declaraţie de la operatorul economic Declaraţie de la operatorul economic privind
includerea în preţ a acomodării spaţiului in
conformitate cu cerintele producatorului, legislatia si
normativele in vigoare din Republica Moldova,
instalare, punere în funcţiune a dispozitivelor şi
integrarea acestora în reţea unică existentă cu crearea
posibilităţii de transmitere de date şi imagini către
server- - original - confirmat prin semnătura şi ştampila
Ofertantului.

Da

32 Diplomele inginerilor certificaţi Diplomele inginerilor certificaţi - copie confirmată prin
aplicarea semnătruii și stampilei participantului

Da

33 Declarație cu privire la perioadei de postgaranției Durata perioadei de postgaranției este de minim 5 ani Da
34 Decalaraței de de ofertant cu privire la proiectarea și adaptare spațiului existent la

cerințele subdiviziunii
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: 18.11.2020 10:00
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 120 zile
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în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractanteOfertele vor fi deschise

şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie
18.11.2020 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
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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, conform necesităților IMSP Centrului
Republican de Diagnosticare Medicală

1.3. Numărul procedurii: 20/00157
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publică
1.5. Codul CPV: 33100000-1
1.6. Numărul şi data Buletinului

Achiziţiilor Publice:
68 din 13.10.2020

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor
publici:

Buget propriu

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 Centrului Republican de Diagnosticare Medicală,
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 SET VIDEOSISTEMĂ ENDOSCOPIE
1.1 33100000-1 SET VIDEOSISTEMĂ ENDOSCOPIE Bucată 6.00 Fiecare set include :  Procesor imagine

de înaltă cu rezoluție minim 1920x1080
pixeli;  Sursă de lumină;  Troliu
compatibil cu echipamentul cerut; 
Monitor medical LCD;  Sistem de
înregistrare video a procedurilor cu
imagini de înaltă rezoluție;  Aspirator
endoscopic;  Electrocoagulator
endoscopic;  Pompa CO2;  Pompa de
irigare prin canalele endoscopului.
Specificații minime pentru set
VIDEOSISTEMĂ ENDOSCOPIE: a)
Utilajul să fie nou și anul producerii nu
mai vechi de 2019 b) Compatibil cu
clasificarea internațională a polipilor
(regim Zoom, sistem de schimbare a
spectrului de lumină sau filtre speciale
pentru cromoendoscopie electronică, dual-
focus). c) Procesor imagine de înaltă
definiție cu rezoluție minim 1920x1080
pixeli : 1. Care permite investigarea
endoscopică cu tehnologia de
cromoendoscopie electronică prin
schimbarea culorii luminii sau prin filtre
speciale, care are rolul de a evidenția
capilarele și structurile de pe suprafața
mucoasei, ceea ce duce la o mai bună
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delimitare a leziunilor de la nivelul
mucoasei; 2. Posibilitatea opțională
compatibilă cu tehnologia
Autofluorescentă; 3. Posibilitatea
opțională de a efectua proceduri de
magnificație minim 100x; 4. Ieșiri pentru
semnal digital: minim HD-SDI, DVI-D
posibilitatea de selectare a ieșirilor; 5.
Ieșiri pentru semnal analog; 6. Memorie
externă, conectare USB; 7. Posibilitatea de
întărirea contururilor de structură pe
minim 3 nivele; 8. Reglarea tonurilor de
culoare; 9. Posibilitatea de etalonare
automată de alb; 10. Posibilitatea de
upscale automat de la imagine SD la High
Definition; 11. Automatic Gain Control;
12. Reglarea contrastului minim 3 moduri;
13. Posibilitatea de schimbare a mărimii
imaginii endoscopice; 14. Posibilitatea de
înghețare a imaginii endoscopice pe ecran;
15. Posibilitate de afișare picture-in-
picture; 16. Posibilitatea de alegere a
funcțiilor variabile pentru butoanele
endoscoapelor; 17. Posibilitatea de
recunoaștere a datelor de identificarea ale
endoscopului; 18. Afişarea datelor
pacientului; 19. Înregistrare a datelor
investigațiilor medicale a pacienților în
sistemul intern; 20. Tastatura pentru
introducerea datelor; 21. Sistem video
compatibil minim cu video colonoscop,
video gastroscop, video endocop cu
ultrasunete ș.a. 22. Echipată cu tehnologie
de bandă îngustă de culoare, care are rolul
de a evidenția capilarele și structurile de
pe suprafață mucoasă, ceea ce duce la
delimitarea leziunilor, cel puțin în 3
nivele; d) Sursă de lumină : 1.
Separată/integrată de videoprocesor; 2.
Lampă de examinare ≥ 300 W xenon; 3.
Timp de viață a lămpii ≥ 500 ore; 4. Cu
lampă de rezervă și indicator în cazul
lipsei lămpii de rezervă; 5. Control
automat al intensității luminoase; 6.
Control automat al strălucirii; 7. Pompa de
aer integrată cu minimum 4 trepte; 8.
Borcan de apă autoclavabil. e) Troliu
compatibil cu echipamentul cerut : 1. Cu
braț articulat pentru fixarea monitorului;
2. Cu transformator de izolație la care se
conectează tot echipamentul de pe troliu;
3. Cu suport culisant pentru tastatură; 4.
Cu suport pentru 2 endoscoape; 5. Cu
suport pentru CO2; 6. Spațiu pentru
accesorii; 7. Prevăzut cu roți blocabile. f)
Monitor medical LCD: 1. Calibrat strict
pentru vizualizarea de imagini
endoscopice și recomandat de producător
≥ 26”,; 2. Compatibil Full HD, rezoluție
minima: 1920 X 1200 pixel; 3. Aspect
rație: 16:10; 4. Numărul de culori ≥ 16,8
milioane; 5. Intrare și ieșire semnal
variabilă: HD/SD SDI, Analog
RGB+EXT-Sync/YPBPR cu conector
BNC, Y/C 4-pin mini-DIN, VIDEO cu
conector BNC, DVI-D; 6. Unghi de
vedere minim 178º (Orizontal & Vertical);
7. Afișarea imaginii rotite cu 180º sau a
imaginii în oglindă. g) Sistem de
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înregistrare video a procedurilor în calitate
Full HD. h) Aspirator endoscopic: 1.
Borcan autoclavabil din sticlă cu volum
minim 1-2 L; 2. Cu min 5 filtre
autoclavabile. i) Electrocoagulator
endoscopic : 1. Cu min 4 funcții în regim
monopolar: Pure, Blend Soft, Blend
Strong și Endo; 2. Cu min 4 funcții în
regim bipolar: Fulg, Pin Point, Soft și
Spray; 3. Sistem Argon inclus cu balon de
argon min 5 litri și încărcat; 4. Puterea de
taiere min în regim monopolar 200W; 5.
Puterea de coagulare min în regim
monopolar 200W; 6. Puterea de taiere min
în regim bipolar 140W; 7. Puterea de
coagulare min în regim bipolar 110W; 8.
Control automat și dinamic al puterii în
dependență de impedanța țesutului; 9. Cu
pedală dublă universală; 10. Cu electrod
neutru din cauciuc reutilizabil; 11. Minim
2 sonde flexibile autoclavabile sau
sterilizabile pentru lucru cu argonul cu
parametri: diametru minim 2,3 mm și
lungimea minim 2 m; 12. Cablu de
comunicare autoclavabil pentru sonda de
tip argon; 13. Cu cablu monopolar și cablu
bipolar; 14. Cu adaptor universal ce
permite adaptarea diferitor cabluri
monopolare la electrocoagulator; 15.
Troliu pentru electrocoagulator. j) Pompa
CO2 : 1. Posibilitate de conectare la
sistem centralizat sau direct la balon; 2.
Cu sistem de încălzire a CO2; 3. Set de
accesorii pentru conectarea pompei și
punerea în funcțiune; 4. Butelie pentru
CO2 cu volum min 5 l; 5. Cu posibilitate
de selectare a 3 flow rates, în dependență
de diametrul tuburilor. k) Pompa de irigare
prin canalele endoscopului : 1. Posibilitate
de irigare prin canalul adițional sau/și prin
canalul de biopsie la folosirea adaptorului;
2. Cu pedală pneumatica de activare; 3.
Volumul vasului cu lichid min 2 L; 4.
Pompa de irigare compatibilă cu setul de
videoendoscopie; 5. Set de accesorii
pentru conectarea pompei și punerea în
funcțiune; ACOMODAREA LOCULUI
DE MUNCA (mobilier) 1. Identificarea
necesităților tehnice de adaptare a
spațiului pentru implementarea noilor
dispozitive medicale: determinarea
numărului și amplasarea încăperilor în
dependență de numărul de utilaje;
determinarea numărului și amplasarea
spațiilor auxiliare – sală de așteptare; sală
de anestezie; sterilizare; grupuri sanitare
etc.; determinarea calității materialelor ce
urmează a fi utilizate în cadrul lucrărilor
(cu prezentarea mostrelor și a
certificatului de calitate pentru fiecare
material). 2. Elaborarea planului
tehnologic de amplasare a dispozitivelor
medicale și adaptare a spațiului existent la
cerințele subdiviziunii (determinarea
numărului și amplasarea încăperilor în
dependență de numărul de utilaje;
determinarea numărului și amplasarea
spațiilor auxiliare – sală de așteptare; sală
de anestezie; sterilizare; grupuri sanitare



29.10.2020 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 4/30

etc.) – de către participanții la licitație. 3.
Coordonarea și prezentarea la licitație a
planului tehnologic elaborat – de către
participanții la licitație. 4. Prezentarea
planului tehnologic pentru avizarea la
organele competente – de către
cîștigătorul licitației, în vederea obținerii
certificatului de urbanism. 5. Elaborarea și
aprobarea documentației de proiect în
conformitate cu cerințele producătorului
dispozitivelor medicale și a cerințelor
normative RM (proiectul de execuție,
devizul de cheltuieli, avizarea la
autoritățile competente, prezentarea
raportului expertizei de stat, obținerea
autorizației de construcție) – de către
cîștigătorul licitației. 6. La etapa de
executare urmează: a elibera spațiul
subdiviziunii cu identificarea încăperilor
pentru amplasarea temporară a medicilor
și dispozitivelor existente, în scopul
asigurării continuității prestării serviciilor
medicale; a demola pereții despărțitori
existenți, pardoselile, ușile, ferestrele,
rețelele inginerești etc.; a efectua lucrările
de acomodare în conformitate cu proiectul
de execuție.

2 VIDEOGASTROSCOP CU FUNCȚII
AVANSATE

2.1 33100000-1 VIDEOGASTROSCOP CU FUNCȚII
AVANSATE

Bucată 10.00 Videogastroscopul cu funcții avansate va
fi compatibil cu videosistema endoscopică
propus de ofertant. a) Rezoluția
videogastroscopului nu mai mică de
1920x1080 pixeli; b) Câmp de vedere
(minim): 140°; c) Permite investigarea
endoscopica cu tehnologia de
cromoendoscopie electronică prin
schimbarea de culoare a luminii sau prin
filtre speciale, care are rolul de a evidenția
capilarele si structurile de pe suprafața
mucoasei, ceea ce duce la o mai buna
delimitare a leziunilor de la nivelul
mucoasei; d) Adâncimea câmpului vizual
(minim): 5-100 mm; e) Posibilitate de
focalizare pe 2 distanțe, cu posibilitate de
utilizare a zoom-ului optic; f) Capacitate
de flexiune (minim): sus 210°, jos 90°,
dreapta 100°, stânga 100°; g) Mânerul de
comandă prevăzut cu minim 5 butoane cu
funcții variabile, care pot fi definite
conform funcțiilor videoprocesorului; h)
Canal instrumentar min. 2,8 mm; i) Cu
canal suplimentar de apă prin care se
poate pompa apă în jet pentru a permite
curățarea zonei de observare; j) Diametru
exterior maxim al tubului de inserție: 10,0
mm; k) Câmpul endoscopului să stocheze
datele de identificarea ale endoscopului
care se afișează pe ecran; l) Lungimea de
lucru (minim): 1000 mm; m) Prezența
conexiunii pentru împământarea în regim
de lucru cu diatermocuagolatorul; n)
Compatibil cu sistemul de irigare și
insuflare cu CO2. o) La fiecare endoscop
să fie minim a câte 4 pense pentru biopsie
de mai multă folosință, pentru rezervă
ACOMODAREA LOCULUI DE
MUNCA (mobilier) 1. Identificarea
necesităților tehnice de adaptare a
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spațiului pentru implementarea noilor
dispozitive medicale: determinarea
numărului și amplasarea încăperilor în
dependență de numărul de utilaje;
determinarea numărului și amplasarea
spațiilor auxiliare – sală de așteptare; sală
de anestezie; sterilizare; grupuri sanitare
etc.; determinarea calității materialelor ce
urmează a fi utilizate în cadrul lucrărilor
(cu prezentarea mostrelor și a
certificatului de calitate pentru fiecare
material). 2. Elaborarea planului
tehnologic de amplasare a dispozitivelor
medicale și adaptare a spațiului existent la
cerințele subdiviziunii (determinarea
numărului și amplasarea încăperilor în
dependență de numărul de utilaje;
determinarea numărului și amplasarea
spațiilor auxiliare – sală de așteptare; sală
de anestezie; sterilizare; grupuri sanitare
etc.) – de către participanții la licitație. 3.
Coordonarea și prezentarea la licitație a
planului tehnologic elaborat – de către
participanții la licitație. 4. Prezentarea
planului tehnologic pentru avizarea la
organele competente – de către
cîștigătorul licitației, în vederea obținerii
certificatului de urbanism. 5. Elaborarea și
aprobarea documentației de proiect în
conformitate cu cerințele producătorului
dispozitivelor medicale și a cerințelor
normative RM (proiectul de execuție,
devizul de cheltuieli, avizarea la
autoritățile competente, prezentarea
raportului expertizei de stat, obținerea
autorizației de construcție) – de către
cîștigătorul licitației. 6. La etapa de
executare urmează: a elibera spațiul
subdiviziunii cu identificarea încăperilor
pentru amplasarea temporară a medicilor
și dispozitivelor existente, în scopul
asigurării continuității prestării serviciilor
medicale; a demola pereții despărțitori
existenți, pardoselile, ușile, ferestrele,
rețelele inginerești etc.; a efectua lucrările
de acomodare în conformitate cu proiectul
de execuție.

3 VIDEOCOLONOSCOP CU FUNCȚII
AVANSATE

3.1 33100000-1 VIDEOCOLONOSCOP CU FUNCȚII
AVANSATE

Bucată 5.00 Videocolonoscopul cu funcții avansate va
fi compatibil cu videosistema endoscopică
propus de ofertant. a) Rezoluția
videocolonoscopului nu mai mică de
1920x1080 pixeli; b) Câmp de vedere
(minim): 140°; c) Permite investigarea
endoscopica cu tehnologia de
hromoendoscopie prin schimbarea de
culoare a luminii sau prin filtre speciale,
care are rolul de a evidenția capilarele și
structurile de pe suprafața mucoasei, ceea
ce duce la o mai bună delimitare a
leziunilor de la nivelul mucoasei; d)
Adâncimea câmpului vizual (minim): 2-
100 mm; e) Posibilitate de focalizare pe 2
distanțe, cu posibilitate de utilizare a
zoom-ului optic; f) Capacitate de flexiune
(minim): sus 180°, jos 180°, dreapta 160°,
stânga 160°; g) Mânerul de comandă
prevăzut cu minim 5 butoane cu funcții
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variabile, care pot fi definite conform
funcțiilor videoprocesorului; h) Canal
instrumentar min. 3,7 mm; i) Cu canal
suplimentar de apa prin care se poate
pompa apa în jet pentru a permite
curățarea colonului de mucus sau reziduri;
j) Diametru exterior maxim al tubului de
inserție: 13,7 mm; k) Cipul endoscopului
să stocheze datele de identificarea ale
endoscopului care se afișează pe ecran; l)
Cu funcție de rigidizare în trepte a
porțiunii distale care dă posibilitatea
ajustării rigidității colonoscopului prin
simpla rotire a unui inel de ajustare care se
află pe mânerul de control al
endoscopului; m) Cu funcție care
îmbunătățește controlul operatorului
asupra manevrelor de împingere și rotire a
endoscopului; n) Cu funcție care ajută
endoscopul să treacă de curburile
accentuate ale colonului; o) Lungimea de
lucru (minim): 1600 mm; p) Prezența
conexiunii pentru împământarea în regim
de lucru cu diatermocuagolatorul; q)
Compatibil cu sistemul de irigare și
insuflare cu CO2. r) La fiecare colonoscop
să fie minim a câte 4 pense pentru biopsie
de mai multă folosință, pentru rezervă.
ACOMODAREA LOCULUI DE
MUNCA (mobilier) 1. Identificarea
necesităților tehnice de adaptare a
spațiului pentru implementarea noilor
dispozitive medicale: determinarea
numărului și amplasarea încăperilor în
dependență de numărul de utilaje;
determinarea numărului și amplasarea
spațiilor auxiliare – sală de așteptare; sală
de anestezie; sterilizare; grupuri sanitare
etc.; determinarea calității materialelor ce
urmează a fi utilizate în cadrul lucrărilor
(cu prezentarea mostrelor și a
certificatului de calitate pentru fiecare
material). 2. Elaborarea planului
tehnologic de amplasare a dispozitivelor
medicale și adaptare a spațiului existent la
cerințele subdiviziunii (determinarea
numărului și amplasarea încăperilor în
dependență de numărul de utilaje;
determinarea numărului și amplasarea
spațiilor auxiliare – sală de așteptare; sală
de anestezie; sterilizare; grupuri sanitare
etc.) – de către participanții la licitație. 3.
Coordonarea și prezentarea la licitație a
planului tehnologic elaborat – de către
participanții la licitație. 4. Prezentarea
planului tehnologic pentru avizarea la
organele competente – de către
cîștigătorul licitației, în vederea obținerii
certificatului de urbanism. 5. Elaborarea și
aprobarea documentației de proiect în
conformitate cu cerințele producătorului
dispozitivelor medicale și a cerințelor
normative RM (proiectul de execuție,
devizul de cheltuieli, avizarea la
autoritățile competente, prezentarea
raportului expertizei de stat, obținerea
autorizației de construcție) – de către
cîștigătorul licitației. 6. La etapa de
executare urmează: a elibera spațiul
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subdiviziunii cu identificarea încăperilor
pentru amplasarea temporară a medicilor
și dispozitivelor existente, în scopul
asigurării continuității prestării serviciilor
medicale; a demola pereții despărțitori
existenți, pardoselile, ușile, ferestrele,
rețelele inginerești etc.; a efectua lucrările
de acomodare în conformitate cu proiectul
de execuție.

4 MAȘINĂ AUTOMATĂ DE SPĂLAT
ENDOSCOAPE CU SOLUȚII

4.1 33100000-1 MAȘINĂ AUTOMATĂ DE SPĂLAT
ENDOSCOAPE CU SOLUȚII

Bucată 3.00 a) Posibilitate de a spăla simultan 2
endoscoape; b) Camera de dezinfectare să
fie confecționată din inox; c) Cu 2 intrări:
una pentru a pune utilajul infect și a doua
pentru a scoate utilajul dezinfectat pentru
a evita total contactul dintre infect și steril,
așa numitul sistem “pass-trough”; d)
Conceput pentru a dezinfecta sau steriliza
chimic endoscoape flexibile, folosind un
sistem automat de spălare și curățare a
canalelor endoscopului; e) Dotat cu
imprimantă ce eliberează tichet de
validare a reprocesării; f) Control la
ermetism, spălare, dezinfectarea, clătire,
uscare; g) Controlul automat a fluxului de
apă ce trece prin canalele endoscopului; h)
Tipuri agenți antimicrobieni Chimici
(peracetic acid și glutaraldehide) sau alt
tip de reagent recomandat de producătorul
echipamentului, care necesită
dezinfectarea sau sterilizarea; i) Utilizarea
detergenților și dezinfectanților
concentrați, ce nu necesită prepararea
prealabilă de către personal; j)
Dezinfectantul utilizat se elimină după
fiecare ciclu; k) Detectarea automată a
scurgerilor; l) Încărcarea detergent
Automată; m) Alarma Automată; n)
Programe de autotestare și
autodezinfecție; o) Posibilitatea de
conectare: gastroscop, colonoscop,
bronhoscop și duadenoscop; p)
Compatibil minim cu următorii
producători de endoscoape: Olympus,
Karl-Storz, Fujinon și Pentax; q)
Dezinfectanți înregistrați la CNSP sau
AMED; r) Compatibili cu soluții chimice
de la diferiți producători; s) Certificat de
garanție de la producător privind
compatibilitatea cu endoscoapele, iar în
caz de defectare a endoscoapelor din
cauza mașinii, atunci producătorul sau
reprezentantul își asumă cheltuielile
pentru reparația endoscoapelor; t) Soluție
de dezinfectant – acid peracetic și
glutaraldehide (set 20 L) – 100 seturi; u)
Soluție detergent compatibil cu
dezinfectantul propus (set 10 L) – 30
seturi; v) Durata sterilizării maximă să nu
depășească 40 de minute cu toate funcțiile
incluse. ACOMODAREA LOCULUI DE
MUNCA (mobilier) 1. Identificarea
necesităților tehnice de adaptare a
spațiului pentru implementarea noilor
dispozitive medicale: determinarea
numărului și amplasarea încăperilor în
dependență de numărul de utilaje;
determinarea numărului și amplasarea
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spațiilor auxiliare – sală de așteptare; sală
de anestezie; sterilizare; grupuri sanitare
etc.; determinarea calității materialelor ce
urmează a fi utilizate în cadrul lucrărilor
(cu prezentarea mostrelor și a
certificatului de calitate pentru fiecare
material). 2. Elaborarea planului
tehnologic de amplasare a dispozitivelor
medicale și adaptare a spațiului existent la
cerințele subdiviziunii (determinarea
numărului și amplasarea încăperilor în
dependență de numărul de utilaje;
determinarea numărului și amplasarea
spațiilor auxiliare – sală de așteptare; sală
de anestezie; sterilizare; grupuri sanitare
etc.) – de către participanții la licitație. 3.
Coordonarea și prezentarea la licitație a
planului tehnologic elaborat – de către
participanții la licitație. 4. Prezentarea
planului tehnologic pentru avizarea la
organele competente – de către
cîștigătorul licitației, în vederea obținerii
certificatului de urbanism. 5. Elaborarea și
aprobarea documentației de proiect în
conformitate cu cerințele producătorului
dispozitivelor medicale și a cerințelor
normative RM (proiectul de execuție,
devizul de cheltuieli, avizarea la
autoritățile competente, prezentarea
raportului expertizei de stat, obținerea
autorizației de construcție) – de către
cîștigătorul licitației. 6. La etapa de
executare urmează: a elibera spațiul
subdiviziunii cu identificarea încăperilor
pentru amplasarea temporară a medicilor
și dispozitivelor existente, în scopul
asigurării continuității prestării serviciilor
medicale; a demola pereții despărțitori
existenți, pardoselile, ușile, ferestrele,
rețelele inginerești etc.; a efectua lucrările
de acomodare în conformitate cu proiectul
de execuție.

5 DULAP PENTRU PASTRAREA
ENDOSCOAPELOR
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5.1 33100000-1 DULAP PENTRU PASTRAREA
ENDOSCOAPELOR

Bucată 1.00 a) Minim 16 endoscoape stocate orizontal;
(amplasare conform proiectului) b)
Prefiltru de intrare; c) Curățirea aerului; d)
Monitorizarea blocării filtrelor; e) Alarma
pentru deschiderea ușii; f) Restricționarea
accesului la endoscoape prin încuietoare
specială; g) Printer integrat, printarea
raportului de păstrare a endoscopului în
interiorul dulapului h) Monitorizarea
timpului de păstrare a endoscopului; i)
Posibilitatea de transmitere a informațiilor
prin rețea la calculator pentru a putea
vizualiza toate datele pe calculator; j)
Nivelul de zgomot <60 dBA; k)
Compresor integrat; l) Scanarea
endoscoapelor pentru identificare; m)
Uscarea totală a
endoscoapelor(maximum): 3 ore; n)
Complianta cu standardul european BS
EN 16442. ACOMODAREA LOCULUI
DE MUNCA (mobilier) 1. Identificarea
necesităților tehnice de adaptare a
spațiului pentru implementarea noilor
dispozitive medicale: determinarea
numărului și amplasarea încăperilor în
dependență de numărul de utilaje;
determinarea numărului și amplasarea
spațiilor auxiliare – sală de așteptare; sală
de anestezie; sterilizare; grupuri sanitare
etc.; determinarea calității materialelor ce
urmează a fi utilizate în cadrul lucrărilor
(cu prezentarea mostrelor și a
certificatului de calitate pentru fiecare
material). 2. Elaborarea planului
tehnologic de amplasare a dispozitivelor
medicale și adaptare a spațiului existent la
cerințele subdiviziunii (determinarea
numărului și amplasarea încăperilor în
dependență de numărul de utilaje;
determinarea numărului și amplasarea
spațiilor auxiliare – sală de așteptare; sală
de anestezie; sterilizare; grupuri sanitare
etc.) – de către participanții la licitație. 3.
Coordonarea și prezentarea la licitație a
planului tehnologic elaborat – de către
participanții la licitație. 4. Prezentarea
planului tehnologic pentru avizarea la
organele competente – de către
cîștigătorul licitației, în vederea obținerii
certificatului de urbanism. 5. Elaborarea și
aprobarea documentației de proiect în
conformitate cu cerințele producătorului
dispozitivelor medicale și a cerințelor
normative RM (proiectul de execuție,
devizul de cheltuieli, avizarea la
autoritățile competente, prezentarea
raportului expertizei de stat, obținerea
autorizației de construcție) – de către
cîștigătorul licitației. 6. La etapa de
executare urmează: a elibera spațiul
subdiviziunii cu identificarea încăperilor
pentru amplasarea temporară a medicilor
și dispozitivelor existente, în scopul
asigurării continuității prestării serviciilor
medicale; a demola pereții despărțitori
existenți, pardoselile, ușile, ferestrele,
rețelele inginerești etc.; a efectua lucrările
de acomodare în conformitate cu proiectul
de execuție.
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6 TROLIU PENTRU TRANSPORTAREA
ENDOSCOAPELOR

6.1 33100000-1 TROLIU PENTRU TRANSPORTAREA
ENDOSCOAPELOR

Bucată 2.00 a) Capacitate de transport minim 6
containere; b) Troliu cu mâner de
transportare a troliului pentru personal; c)
Realizat din oţel inoxidabil; d) Sistem de
blocare a roților; e) Compatibil cu
echipamentul oferit.

7 DISPOZITIV DE CURATARE A
INSTRUMENTELOR CU
ULTRASUNET

7.1 33100000-1 DISPOZITIV DE CURATARE A
INSTRUMENTELOR CU ULTRASUNET

Bucată 2.00 a)       Cu vas de minim 5L

8 DEFIBRILATOR CARDIAC EXTERN
MANUAL

8.1 33100000-1 DEFIBRILATOR CARDIAC EXTERN
MANUAL

Bucată 1.00 a) Dispozitivul medical trebuie să includă
toate componentele și accesoriile necesare
pentru o bună funcționare și să fie
compact și mobil; b) Tip undă: Bifazic
Rectiliniu minim 1– 200 J, pentru 1 – 10 J
(recomandabil pasul de 1J); c) Dispozitiv
extern de defibrilare cu padele, încărcare
automată, sunet de avertizare în
resuscitarea cardio-pulmonară; d) Display
Tip LCD color cu dimensiuni minime 7
inch; e) Numărul de canale minim 4
canale; f) Informaţia minim afişată: ritmul
cardiac, derivaţia activă, alarmă, energia
selectată, energia livrată, funcţia de
pacemaker, CPR indice a calităţii
(demonstrează eficacităţii compresei în
timpului actului de stimulare externă a
inimii), ora, data; g) Prezența în dispozitiv
a următoarelor tehnologii: indice vizual,
indice acustic, indice metronom, timpul de
resuscitare, voce pentru ghidare; h)
Display ECG pentru afişarea derivaţiilor
bipolare cu posibilitate de afişare doar a
unii din derivaţii I, II, III; i) Captarea
semnalului ECG prin intermediul
padelelor; j) Indicator al devierii
derivaţiilor cardiace; k) Alarme ale
ritmului cardiac; l) Dimensiunile ECG
0.25, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 cm/mV şi
Automat; m) External Pacing Modul de
stimulare la cerere, cu rată fixă – ca
posibilitate de ubgradare; n) Imprimantă
pentru ECG cu parametrii minimi: viteza
printare hîrtie 25 mm/sec şi 50 mm/sec,
lăţime hîrtie minim 80 mm, printare auto
sau manuală; o) Adnotări minime
imprimate: ora, data, derivaţia, ritmul
cardiac, modul de operare, panta, funcţia
sumară; p) Posibilităţi minime de
ubgradare cu opţiuni Sp02, NIBP, C02
(capnografia) - prezentarea dovezii că este
posibil de ubgradat cu funcţiile date pe
viitor; q) Alimentarea Reţea electrică 220
V, 50 Hz; r) Baterie internă reîncărcabilă;
s) Timp de lucru a baterie: minim 4 ore
ECG continuu şi minim 20 de descărcări
la energia maximă sau minim 100
descărcări la energia maximă.

9 MAȘINA DE ANESTEZIE CU
MONITOR DE PACIENT

9.1 33100000-1 MAȘINA DE ANESTEZIE CU MONITOR
DE PACIENT

Bucată 1.00 a) Dispozitivul medical trebuie să
îndeplinească cerințele directive 93/42
EEC. Se va prezenta certificatul CE, în
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copie legalizată, emis de un organism
notificat; b) Aparatul de anestezie trebuie
să includă toate componentele și
accesoriile necesare pentru o bună
funcționare și să fie compact și mobil; c)
Trebuie să asigure anestezie și ventilație
pulmonară pentru adulți; d) Sistemul
trebuie să fie prevăzut cu monitor pentru
controlul parametrilor necesari conducerii
anesteziei și parametrii ventilației; e)
Dispozitivul este dotat cu :  sistem de
autodiagnostic pentru testarea la scurgeri,
circuitelor respiratorii, complianța,
alimentarea cu gaz, verificarea sistemului
integru, controlul senzorului de oxigen și
valvelor expir;  sistem de management
al datelor anestezice;  modul de analiză
a gazelor medicale și anestezice integrat în
mașina de anestezie; f) Aparatul de
anestezie trebuie să conțină minim
următoarele component interne
funcționale:  Unitate de bază cu
facilitate integrate pentru alimentare cu
gaze medicinale și pentru evacuarea
automată a gazului anestezic prin sistem
de baleiaj pasiv și ventilator cu sistem de
comandă integrat;  Sistem cuplare
minim de 2 vaporizoare integrate în
unitatea de bază;  Un vaporizor de
sevofluran;  Circuit de pacient pentru
adulți compact, ușor demontabil fără să
necesite instrumente speciale, să permită
sterilizarea prin autoclavare la 134 grade;

 Ventilator cu sistemul de comanda
integrat în sistemul de bază;  Sursa de
curent de rezervă pentru asigurarea
ventilației la întreruperea alimentarii cu
energie electrică, care să furnizeze curent
la căderea alimentării electrice, pentru o
perioadă de minim 20 min. În cazul
întreruperii alimentării cu energie electrică
comutarea se va face automat;  Absorber
de multiplă folosință;  Două circuite
ventilate mecanic cu reinhalare la adult; 
Senzor O2 galvanic sau paramagnetic; 
Senzor de flux autoclavabil; g) Condiții de
funcționare a dispozitivului:  Tensiune
de alimentare: 220 – 240 V/ 50Hz; 
Presiune alimentare cu gaz minim 3 – 6
bar. h) Cerințe tehnice pentru unitatea de
bază:  Unitate de bază cu facilitate
pentru alimentarea cu gaze medicinale de
la rețeaua de distribuție centralizată sau de
la butelie de rezervă pentru oxigen în
dependență de proiect propus.  Șasiu
mobil, sertare și roți care pot fi blocate. 
Sistem pentru reglarea debitului gazelor
medicinale.  Suport pentru cuplarea
facilă a vaporizoarelor (interlock); p)
Sistem de conectare pentru alimentarea cu
gaze medicinale, constând din: 
Conectori pentru gaze medicinale
furnizate de la stația centrală cu O2 și aer;

 Furtunuri de conectare pentru O2 și aer;
 Reductoare de presiune pentru butelii

de gaz medicinal de rezervă, conforme cu
standarde în vigoare în caz de necesitate
(conform proiectului). i) Sistem pentru
reglarea debitului gazelor medicinale; j)
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Debitul de gaz minim 110 L/min; k)
Sistem integral pentru debitul minim de
amestec oxigen și aer, domeniul peste
21% oxigen; l) Indicator pentru fiecare
gaz medicinal (manometre digitale); m)
Indicator de securitate pentru lipsa oxigen
cu semnalizare vizuală și acustică; n)
Parametrii minimi pentru ventilatorul
aparatului de anestezie:  Să fie acţionat
cu control electronic;  Să permită
ventilarea pacienţilor la adulţi;  Să
permită utilizatorului să comute de la
respiraţia spontană sau manuală la
ventilarea mecanică fără a fi nevoie de
reconectare;  Să permită următoarele
moduri de ventilaţie pulmonară: respiraţia
spontană, ventilaţie manuală, ventilaţie
controlată în volum, ventilaţie controlată
în presiune, ventilaţie controlată
intermitent (SIMV) în volum şi presiune
(up-grade) ulterior, ventilaţie spontană
asistată în suport de presiune (PSV), back-
up apnea între 5 şi 30 secunde cu creşteri
de 5 secunde (up-grade ulterior), ventilație
non invazivă CPAP (up-grade ulterior); 
Volumul Tidal minim 5-1500 ml; 
Raportul I/E minim 2:1 la 1:8; 
Ventilatorul de inspirație cu gama 5-60
cmH2O (în regim maxim 5-100 cmH2O);

 Posibilitate în caz de necesitate
oxigenarea cu O2 100 % cu timpul maxim
de 2 minute. o) Parametrii minimi pentru
monitorul integrat în aparatul de anestezie:

 Valorile parametrilor monitorizaţi sunt
afişate pe ecran touch screen de minim
12” color, cu luminozitate reglabilă
configuraţia ecranului să fie selectabilă:
standard, format mare sau monitorizare; 
Să asigure măsurarea continuă a presiunii
de ventilaţie, PEEP, volumului curent,
volum-minut, frecvenţei respiratorii,
raportul I/E, presiunea de vârf, presiunea
medie, agenţi anestezici, concentraţia de
gaze anestetice și gaze medicale,
concentrația CO2;  Să permită
vizualizarea curbelor: presiunea-timp,
flux-timp, volum-timp;  Să asigure
afişarea parametrilor monitorizaţi. p)
Alarmă pentru concentrare agent; q)
Determinarea și afișarea parametrului
MAC (Monitored Anestehesia Care); r)
Configuraţie minimă pentru monitor
pacient:  Suport de instalare compatibil
cu mașina de anestezie;  Monitorul de
pacient compatibil cu modulul de
monitorizare a gazelor din mașina de
anestezie;  Ecran color touch-screen cu
diagonala minim 12 inch;  Rezoluţie
display minim 1280x800;  Ecran color
cu lumina de fundal pentru vizualizarea a
minim 6 forme de undă;  Minimum
parametri monitorizaţi: ECG, Puls, RESP,
NIBP, SpO2, 2-TEMP;  Opţional
parametri monitorizați: IBP, CO, CO2
(Sidestream, Microstream şi Mainstream –
la alegere);  Indicator alarmă vizibil în
unghi de 360 grade;  Posibilitatea
editării alarmelor tuturor parametrilor; 
Acumulator LI_Ion minim 3 h; 
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Conexiuni minime: USB, RS-232; 
Softul va permite atașarea ulterioară a
altor module fără a fi nevoie de actualizare
a softului de pe aparat sau vreo setare
separată;  Accesorii de bază minim:
ECG cu 5 fire (min 1 buc), Electrozi ECG
de unică folosință pentru adult (min 100
buc), senzor SpO2 (min 1 buc), furtun de
comunicare cu NIBP (1 buc), set de
manșete cu 3 mărimi (1 buc), senzor
temperatură (1 buc). s) Parametri
monitorizaţi ECG (minim) pentru monitor
de pacient:  Cablu EKG cu 5 fire pentru
derivaţiile (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V);

 Interval măsurare HR adulţi: minim 30
– 300 bpm;  Funcţie alarmă HR; 
Formă de undă ECG afişată pe 2 canale;

 Amplitudinea undei ECG de minim:
0.5; 1; 2; 4; automat;  Viteză minim:
12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s; 
Protecţie la defibrilare;  Detectare
pacemaker;  Analiza segmentului ST; 
Funcţie alarmă segment ST;  Identificare
și analiza aritmii;  Funcţie alarmă aritmii

 Parametri pentru monitorizarea
respiraţiei (minim) 0 – 120 rpm. t)
Parametri monitorizaţi SpO2 (minim)
pentru monitor de pacient:  Interval de
măsurare: 0 – 100%, rezoluţie: minim 1%;

 Interval de măsurare a ratei pulsului:
minim 30 – 250 bpm;  Funcție alarmă
SpO2;  Funcție alarmă pentru rata
pulsului. u) Parametri monitorizaţi NIBP
(minim) pentru monitor de pacient: 
Măsurarea tensiunii sistolice, diastolice,
medii;  Măsurarea în mod manual,
automat sau continuu;  Interval
măsurarea tensiune sistolica adulți: 40 –
270 mmHg;  Interval măsurare tensiune
medie adulți: 20 – 230 mmHg;  Interval
măsurare tensiune diastolica adulți: 10 –
210 mmHg.

10 MASĂ PENTRU EXAMINAREA
ENDOSCOPICĂ

10.1 33100000-1 MASĂ PENTRU EXAMINAREA
ENDOSCOPICĂ

Bucată 3.00 Masă pentru examinare va fi utilizată
pentru amplasarea pacientului pentru
examinare, inclusiv și efectuarea
investigației endoscopice. Caracteristici
tehnice minime: a) prezența unei acoperiri
speciale, ușor de prelucrat, curățat și
rezistente la soluții dezinfectante; b)
posibilitate de ajustarea a mesei (minim
înălțimea) pentru efectuarea investigației
medicale; c) recomandabil prezența unei
baterii reîncărcabile încorporate ce va
permite ajustarea mesei; d) recomandabil
prezența suportului laterale, care se pliază;
e) masa echipată cu roți dotate cu frâne; f)
lungimea minimă a mesei 185 cm; g)
lățimea minimă a mesei 650 cm; h)
posibilitatea de ajustare a mesei în
înălțime minim 550–900 mm; i) greutatea
maximă suportată – minim 120 kg.

11 MASĂ PENTRU EXAMINAREA
COLONOSCOPICĂ
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11.1 33100000-1 MASĂ PENTRU EXAMINAREA
COLONOSCOPICĂ

Bucată 5.00 Masa pentru examinare va fi utilizată
pentru amplasarea și pregătirea
pacientului pentru examinare, inclusiv sub
anestezie generală, precum efectuarea
examinării și transferul pacientului dintr-
un spațiu în altul direct pe masă.
Caracteristici tehnice minime: a) prezența
unei acoperiri speciale, ușor de prelucrat,
curățat și rezistente la soluții
dezinfectante; b) posibilitate de ajustarea a
mesei (minim înălțimea) pentru efectuarea
investigației medicale; c) recomandabil
prezența unei baterii reîncărcabile
încorporate ce va permite ajustarea mesei;
d) recomandabil prezența suportului
laterale, care se pliază; e) masa echipată
cu roți dotate cu frâne; f) lungimea
minimă a mesei 190 cm; g) lățimea
minimă a mesei 900 cm; h) posibilitatea
de ajustare a mesei în înălțime minim
recomandabilă 550–900 mm; greutatea
maximă suportată – minim 200 kg.

12 APARAT DE CLASA ‘EXPERT’
PENTRU INVESTIGAȚII
VASCULARE PERIFERICE

12.1 33100000-1 APARAT DE CLASA ‘EXPERT’ PENTRU
INVESTIGAȚII VASCULARE
PERIFERICE

Bucată 1.00 Ecograf multidisciplinar de clasa expert,
staționar, de înaltă performanță conceput
pentru examinări vasculare periferice
inclusiv: artere și vene intra-abdominal,
membre superioare și inferioare,
transcranian. Ecograful de clasa expert va
dispune de certificatele internaționale de
conformitate și securitate. Se vor prezenta
toate certificatele. CARACTERISTICI
DE ERGONOMIE ȘI INTERFAȚĂ DE
UTILIZARE  Caracteristici constructive
• Ecograful trebuie să fie de dimensiuni
optimale pentru a ușura manipularea lui.
Se va indica dimensiunile și greutatea de
către ofertant. • Ecograful trebuie să fie pe
roți care să permită mișcarea
dispozitivului în toate direcțiile și
posibilitate de blocare. • Aparatul trebuie
să aibă suficiente porturi active (minim 4
porturi active) pentru conectarea
concomitentă a tuturor sondelor și
dispozitivelor periferice solicitate. Se va
indica numărul de porturi pentru
conexiune de către ofertant. • Ofertantul
va indica consumul maxim al ecografului
(puterea maximă în W [watt]). • Prezența
încălzitorului de gel; • Anul producerii
dispozitivului medical va fi minim 2020.

 Securitatea electrică • Lucrul de la rețea
de curent alternativ 50Hz, 220V. •
Dispozitiv de alimentare de urgență (UPS)
în caz de fluctuații/dispariție curent
electric în rețea asigurând lucrul
dispozitivului pe durata minim 10 minute.

 Descrierea consolei • Consola de lucru
trebuie să poată fi poziționată comod
pentru operator, incluzând reglări de
poziție pe verticală și orizontală cu
posibilitatea de blocare. • Monitorul
trebuie să aibă posibilitatea de ajustare a
poziției verticale, orizontale și gradul de
înclinare în plan vertical și rotire în plan
orizontal. Ofertantul va indica parametrii.
• Monitor de rezoluție înaltă cu diagonala
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minim 22 inch +/ - 1 inch, se va indica
rezoluția. • Frecvența înalta de
împrospătare a imaginii, se va indica
frecvența. • Tastatura ergonomica cu
caractere latine. • Iluminarea reglabilă a
tastaturii și a trackbolului. • Ecran tactil
color de comandă de tip TouchScreen, se
vor indica parametrii. • Profile/Protocoale
de ajustare a parametrilor de lucru
create/editate de utilizator cu posibilitate
de accesare prin ecranul de comandă și
butoane cu funcții configurabile de pe
consola. • Construcția aparatului trebuie să
permită asigurarea lucrului intr-un
diapazon de temperaturi +20..+25 grade
C. • Filtre de particule pentru protejarea
parților electronice interne, filtrele trebuie
să poată fi deservite de personalul medical
fără asistența tehnică specializată. • Filtre
de particule de multipla folosință. •
Posibilitate de conectare dispozitive
externe (imprimantă, monitor extern) cu
conexiuni minime USB, HDMI, RJ45 ș.a.
se vor indica toate conexiunile posibile.
MODURI DE LUCRU ALE
APARATULUI  Regim M • Posibilitate
de alegere a planului de scanare. • Alegere
a vitezei de desfășurare. • Alegerea culori
de către utilizator. • Afișare concomitent
cu alte moduri de lucru.  Regim B(2D) •
Posibilitate de alegere palete de culori
pentru construirea imaginii
bidimensionale • Ajustarea parametrilor
de preprocesare și postprocesare. • Gain,
focus, brightnes, contrast, frecvențe ale
sondei, superimposition, etc. se vor indica
toți parametrii disponibili. • Afișare
concomitent cu alte moduri de lucru •
Posibilitate de a reconstrui virtual zone
largi ale corpului investigate prin
conectarea mai multor imagini (anatomic,
panoramic etc.).  Regim Doppler
Pulsativ (Spectral) • Selectarea
dimensiunii ale eșantionului de proba. •
Ajustare liniei de scanare. • Ajustare
unghi pentru calculul parametrilor
spectrali. • Afișarea concomitentă a
imaginii bidimensionale și a spectrului cu
posibilitate de alegere a scărilor de
amplituda și viteza de desfășurare. •
Calcule ‘online’ ale parametrilor spectrali
în timpul investigării. • Creare de profiluri
personalizate pentru afișarea parametrilor
spectrali în timpul investigării. • Ajustare
volum boxe la redarea semnalului
Doppler. • Alegere separata a schemelor
de culori pentru imaginea bidimensională
și a spectrului. • Afișare concomitent cu
alte moduri de lucru  Regim Doppler
color (Doppler pulsativ) • Ajustarea
poziției, înclinării și dimensiunilor zonei
de interes. • Selectare/creare de către
utilizator a schemelor de culori. • Ajustare
online a parametrilor de vizualizare -
amplituda, scara, direcție, schema de
culori, frecvențe doppler. • De indicat
frecvențele minime ale modului Doppler
color pentru toate sondele. Frecvențele
minime cele mai joase vor constitui un
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avantaj. • Afișare concomitent cu alte
moduri de lucru  Regim Power Doppler
(energetic) • Aceleași cerințe ca și pentru
Doppler color. • Doppler energetic
direcționat va constitui un avantaj. •
Opțiunea de vizualizare directa a
fluxurilor sanguine lente fără procedeu
Dopper va constitui un avantaj. • Afișare
concomitent cu alte moduri de lucru 
Alte regimuri de lucru • Alte metode de
vizualizare a fluxurilor sanguine pentru
asigurarea vizualizării fluxurilor lente
(inclusiv non-doppler) și alte moduri ce
permit îmbunătățirea diagnosticului. •
Regim de măsurare automatizată a
complexului intima/media (CIM). • Regim
de formare a cîmpului trapezoid la sondele
liniare. • Regim de lucru cu frecvențele
armonice. • Regim de optimizare a
imaginii (Speckle Reduction Imaging). •
Descrierea completă a modului de lucru
disponibil la echipamentul propus de
ofertant. • Descrierea completă a
parametrilor acestui mod. SONDE
Sondele trebuie să permită ajustarea
adâncimii, focalizării, frecvenței de
scanare, frecvențelor Doppler; dimensiuni,
înclinare zona de interes, pentru întregul
spectru de investigări. Adâncimea de
scanare în limitele 0 – 35 cm  Sonda
liniară pentru investigații vasculare
generale • Diapazon de frecvențe în modul
B: Frecvența minimă nu mai mult de 3
MHz Frecvența maxima nu mai puțin 9
MHz • Selectare frecvențe în mod
Doppler, Doppler color • Diapazon de
frecvențe în mod Doppler Frecvența
minimă nu mai mult de 3 MHz • Diapazon
de frecvențe în mod Doppler color
Frecvența minimă nu mai mult de 3 MHz
• Cîmpul de vedere (field-of-view) minim
40 mm, maxim 55 mm  Sonda liniară
pentru investigații vasculare superficiale •
Diapazon de frecvențe în modul B:
Frecvența minimă nu mai mult de 5 MHz
Frecvența maxima nu mai puțin 11 MHz •
Selectare frecvențe în mod Doppler,
Doppler color • Diapazon de frecvențe în
modul Doppler Frecvența minimă nu mai
mult de 4 MHz • Diapazon de frecvențe în
modul Doppler color Frecvența minimă nu
mai mult 4 MHz • Cîmpul de vedere
(field-of-view) minim 35 mm, maxim 45
mm  Sonda convexă pentru investigații
vasculare abdominale • Diapazon de
frecvențe în modul B: Frecvența minimă
nu mai mult de2 MHz Frecvența maxima
nu mai puțin 5 MHz • Selectare frecvențe
în mod Doppler, Doppler color • Diapazon
de frecvențe în modul Doppler Frecvența
minimă nu mai mult de 2 MHz • Diapazon
de frecvențe în modul Doppler color
Frecvența minimă nu mai mult 2 MHz •
Cîmpul de vedere (field-of-view) nu mai
puțin 65⁰.  Sonda sectoriala pentru
investigații vasculare transcraniale •
Diapazon de frecvențe în modul B:
Frecvența minimă nu mai mult de 1.5
MHz Frecvența maxima nu mai puțin 4
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MHz • Selectare frecvențe în mod
Doppler, Doppler color • Diapazon de
frecvențe în modul Doppler Frecvența
minimă nu mai mult de 2 MHz • Diapazon
de frecvențe în modul Doppler color
Frecvența minimă nu mai mult 2 MHz •
Cîmpul de vedere (field-of-view) nu mai
puțin 110⁰ (reglabilă).  Sonda de tip
“creion” / ,,hochey stick” pentru
investigații vasculare periferice •
Diapazon de frecvențe: Frecvența minimă
nu mai puțin de 6 MHz
POSTPROCESARE PE CONSOLA
Măsurări dimensiuni, spectru; ajustare
gain, culori; reconstrucție 3D; Panorama;
etc. GESTIONARE DATE Baza de date
pacienți și investigații cu posibilitate de
filtrare Păstrarea datelor investigării în
format brut pentru asigurarea
postprocesării offline. Memorare date
statice și dinamice. Export date către stația
de procesare și medii de stocare prin
LAN, USB, CD/DVD Export în diferite
formate: DICOM, JPEG, MPEG, AVI ș.a.
Dacă exportul presupune soft specializat
pe stația de postprocesare (de ex. DICOM
server, DICOM viewer, etc) a se livra
softul necesar cu licența de instalare pe cel
puțin 2 stații de postprocesare.
IMPRIMAREA IMAGINII Dispozitivul
trebuie să fie echipat cu imprimanta termo
de înalta rezoluție încorporata
INSTALARE Furnizorul va instala și testa
echipamentul și toate componentele,
inclusiv software și conexiunile la
Sistemul Informațional Medical Integrat al
instituției și PACS. Instruirea a 2
persoane. Întreținere pe perioada de
garanție (nu mai puțin de 1 an).
ACOMODAREA LOCULUI DE
MUNCA (mobilier) 1. Identificarea
necesităților tehnice de adaptare a
spațiului pentru implementarea noilor
dispozitive medicale: determinarea
numărului și amplasarea încăperilor în
dependență de numărul de utilaje;
determinarea numărului și amplasarea
spațiilor auxiliare – sală de așteptare; sală
de anestezie; sterilizare; grupuri sanitare
etc.; determinarea calității materialelor ce
urmează a fi utilizate în cadrul lucrărilor
(cu prezentarea mostrelor și a
certificatului de calitate pentru fiecare
material). 2. Elaborarea planului
tehnologic de amplasare a dispozitivelor
medicale și adaptare a spațiului existent la
cerințele subdiviziunii (determinarea
numărului și amplasarea încăperilor în
dependență de numărul de utilaje;
determinarea numărului și amplasarea
spațiilor auxiliare – sală de așteptare; sală
de anestezie; sterilizare; grupuri sanitare
etc.) – de către participanții la licitație. 3.
Coordonarea și prezentarea la licitație a
planului tehnologic elaborat – de către
participanții la licitație. 4. Prezentarea
planului tehnologic pentru avizarea la
organele competente – de către
cîștigătorul licitației, în vederea obținerii
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certificatului de urbanism. 5. Elaborarea și
aprobarea documentației de proiect în
conformitate cu cerințele producătorului
dispozitivelor medicale și a cerințelor
normative RM (proiectul de execuție,
devizul de cheltuieli, avizarea la
autoritățile competente, prezentarea
raportului expertizei de stat, obținerea
autorizației de construcție) – de către
cîștigătorul licitației. 6. La etapa de
executare urmează: a elibera spațiul
subdiviziunii cu identificarea încăperilor
pentru amplasarea temporară a medicilor
și dispozitivelor existente, în scopul
asigurării continuității prestării serviciilor
medicale; a demola pereții despărțitori
existenți, pardoselile, ușile, ferestrele,
rețelele inginerești etc.; a efectua lucrările
de acomodare în conformitate cu proiectul
de execuție.

13 APARAT DE CLASA ‘EXPERT’
PENTRU INVESTIGAȚII
ECOGRAFICE GENERALE

13.1 33100000-1 APARAT DE CLASA ‘EXPERT’ PENTRU
INVESTIGAȚII ECOGRAFICE
GENERALE

Bucată 4.00 Ecograf staționar, de înaltă performanță
conceput pentru examinări ecografice
generale inclusiv: organele cavității
abdominale (ficatul, pancreasul, splina,
sistemul urinar), ginecologia, organele
genitale masculine și organele scrotului,
glanda tiroidă, glandele mamare,
obstetrică, vasele magistrale, țesuturile
moi. Ecograful de clasa expert va dispune
de certificatele internaționale de
conformitate și securitate. Se vor prezenta
toate certificatele. CARACTERISTICI
DE ERGONOMIE ȘI INTERFAȚĂ DE
UTILIZARE  Caracteristici constructive
• Ecograful trebuie să fie de dimensiuni
optimale pentru a ușura manipularea lui.
Se va indica dimensiunile și greutatea de
către ofertant. • Ecograful trebuie să fie pe
roți care să permită mișcarea
dispozitivului în toate direcțiile și
posibilitate de blocare. • Aparatul trebuie
să aibă suficiente porturi active (minim 4
porturi active) pentru conectarea
concomitentă a tuturor sondelor și
dispozitivelor periferice solicitate. Se va
indica numărul de porturi pentru
conexiune de către ofertant. • Ofertantul
va indica consumul maxim al ecografului.
• Prezența încălzitorului de gel. • Anul
producerii dispozitivului medical va fi
minim 2020.  Securitatea electrică •
Lucrul de la rețea de curent alternativ
50Hz, 220V. • Dispozitiv de alimentare de
urgență (UPS) în caz de
fluctuații/dispariție curent electric în rețea
asigurând lucrul dispozitivului pe durata
minim 10 minute.  Descrierea consolei •
Consola de lucru trebuie să poată fi
poziționată comod pentru operator,
incluzând reglări de poziție pe verticală și
orizontală cu posibilitatea de blocare. •
Monitorul trebuie să aibă posibilitatea de
ajustare a poziției verticale, orizontale și
gradul de înclinare în plan vertical și rotire
în plan orizontal. Ofertantul va indica
parametrii. • Monitor de rezoluție înaltă cu
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diagonala minim 22 inch, se va indica
rezoluția. • Frecvența înalta de
împrospătare a imaginii, se va indica
frecvența. • Tastatura ergonomica cu
caractere latine. • Iluminarea reglabilă a
tastaturii și a trackbolului. • Ecran tactil
color de comandă de tip TouchScreen, se
vor indica parametrii. • Profile/Protocoale
de ajustare a parametrilor de lucru
create/editate de utilizator cu posibilitate
de accesare prin ecranul de comandă și
butoane cu funcții configurabile de pe
consola. • Construcția aparatului trebuie să
permită asigurarea lucrului intr-un
diapazon de temperaturi +20..+25 grade
C. • Filtre de particule pentru protejarea
parților electronice interne, filtrele trebuie
să poată fi deservite de personalul medical
fără asistența tehnică specializată. • Filtre
de particule de multipla folosință. •
Posibilitate de conectare dispozitive
externe (imprimantă, monitor extern) cu
conexiuni minime USB, HDMI ș.a. se vor
indica toate conexiunile posibile.
MODURI DE LUCRU ALE
APARATULUI  Regim B(2D) -
bidimensional • Posibilitate de alegere
palete de culori pentru construirea
imaginii bidimensionale • Ajustarea
parametrilor de preprocesare și
postprocesare. • Gain, focus, brightnes,
contrast, frecvențe ale sondei,
superimposition, etc. se vor indica toți
parametrii disponibili. • Posibilitate de a
reconstrui virtual zone largi ale corpului
investigate prin conectarea mai multor
imagini (anatomic, panoramic etc.). •
Afișare concomitent cu alte moduri de
lucru.  Regim Doppler (Doppler
pulsativ) • Selectarea dimensiunii ale
eșantionului de proba. • Ajustare liniei de
scanare. • Ajustare unghi pentru calculul
parametrilor spectrali. • Afișarea
concomitentă a imaginii bidimensionale și
a spectrului cu posibilitate de alegere a
scărilor de amplituda și viteza de
desfășurare. • Calcule ‘online’ ale
parametrilor spectrali în timpul
investigării. • Creare de profiluri
personalizate pentru afișarea parametrilor
spectrali în timpul investigării. • Ajustare
volum boxe la redarea semnalului
Doppler. • Alegere separata a schemelor
de culori pentru imaginea bidimensională
și a spectrului. • Afișare concomitent cu
alte moduri de lucru.  Regim Doppler
color • Ajustarea poziției, înclinării și
dimensiunilor zonei de interes. •
Selectare/creare de către utilizator a
schemelor de culori. • Ajustare online a
parametrilor de vizualizare - amplituda,
scara, direcție, schema de culori, frecvențe
doppler. • De indicat frecvențele minime
ale modului Doppler color pentru toate
sondele. Frecvențele minime cele mai
joase vor constitui un avantaj. • Afișare
concomitent cu alte moduri de lucru. 
Regim Power Doppler (energetic) •
Aceleași cerințe ca și pentru Regim
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Doppler color. • Power Doppler
direcționat va constitui un avantaj. •
Opțiunea de vizualizare directă a
fluxurilor sanguine lente fără procedeu
Doppler va constitui un avantaj. • Afișare
concomitent cu alte moduri de lucru. 
Sonoelastografia (SEG) • Mod de
investigare calitativă și cantitativă a
rigidității țesuturilor • Tehnologia SEG
prin compresie la transductorul liniar și
endocavitar. • Tehnologia SWE cu
indicele de elasticitate după standardul
internaţional METAVIR.  Alte regimuri
de lucru • Alte metode de vizualizare a
fluxurilor sanguine pentru asigurarea
vizualizării fluxurilor lente (inclusiv non-
doppler) și alte moduri ce permit
îmbunătățirea diagnosticului. • Regim de
formare a cîmpului trapezoid la sondele
liniare. • Regim de lucru cu frecvențele
armonice. • Regim de optimizare a
imaginii (Speckle Reduction Imaging). •
Descrierea completă a modului de lucru
disponibil la echipamentul propus de
ofertant. • Descrierea completă a
parametrilor acestui mod. DESCRIERE
SONDE Sondele trebuie să permită
ajustarea adâncimii, focalizării, frecvenței
de scanare, frecvențelor Doppler;
dimensiuni, înclinare zona de interes,
pentru întregul spectru de investigări.
Adâncimea de scanare în limitele 0 – 35
cm. Model A. Cantitate sonde: 4 bucăți
Sonda liniara pentru investigații a
organelor periferice (gl.tiroidă, organele
scrotului, țesuturile moi, ganglionii
limfatici): • Diapazon de frecvențe în
modul B: Frecvența minimă nu mai mult
de 5 MHz Frecvența maxima nu mai puțin
13 MHz • Selectare frecvențe în mod
Doppler, Doppler color • Diapazon de
frecvențe în mod Doppler Frecvența
minimă nu mai mult de 3 MHz • Cîmpul
de vedere (field-of-view) minim 45 mm,
maxim 55 mm Model B. Cantitate sonde:
4 bucăți Sonda convexă cu tehnologie
single cristal/analogică pentru investigații
a cavității abdominale: • Diapazon de
frecvențe în modul B: Frecvența minimă
nu mai mult de 1 MHz Frecvența maxima
nu mai puțin 6 MHz • Selectare frecvențe
în mod Doppler, Doppler color • Diapazon
de frecvențe în modul Doppler Frecvența
minimă nu mai mult de 2 MHz • Cîmpul
de vedere (field-of-view) minim 75°
Model C. Cantitate sonde: 4 bucăți Sonda
endocavitară (micro-convex) pentru
investigații endovaginale: • Diapazon de
frecvențe în modul B: Frecvența minimă
nu mai mult de 3 MHz Frecvența maxima
nu mai puțin 10 MHz • Selectare frecvențe
în mod Doppler, Doppler color • Diapazon
de frecvențe în modul Doppler Frecvența
minimă nu mai mult de 3 MHz • Cîmp
vizual de peste 140° Model D. Cantitate
sonde: 1 bucată Sonda liniara pentru
investigații a glandelor mamare: •
Diapazon de frecvențe în modul B:
Frecvența minimă nu mai mult de 4 MHz
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Frecvența maxima nu mai puțin 9 MHz •
Selectare frecvențe în mod Doppler,
Doppler color • Diapazon de frecvențe în
modul Doppler Frecvența minimă nu mai
mult de 3 MHz • Cîmpul de vedere (field-
of-view) minim 40 mm, maxim 90 mm
Model E. Cantitate sonde: 1 bucată Sonda
endocavitară (micro-convex) pentru
investigații transrectale • Diapazon de
frecvențe în modul B: Frecvența minimă
nu mai mult de 5 MHz Frecvența maxima
nu mai puțin 10 MHz • Selectare frecvențe
în mod Doppler, Doppler color • Diapazon
de frecvențe în modul Doppler Frecvența
minimă nu mai mult de 2 MHz • Cîmp
vizual de peste 140°. • Regim 4D, cu Soft
inclus (în caz de necesitate) în dispozitivul
medical pentru buna funcționare a sondei.
DESCRIERE SET Sondele vor fi
prezentate în următoarele seturi: Set 1.
Cantitate set: 1 bucată Setul va conține
următoarele modele de sonde: A, B , C, D
Set 2. Cantitate set: 2 bucăți Setul va
conține următoarele modele de sonde: A,
B , C Set 3. Cantitate set: 1 bucată Setul
va conține următoarele modele de sonde:
A, B , C, E POSTPROCESARE PE
CONSOLA Reconstrucție 3D; Panorama;
etc. Calcule automate ale coeficientul
intima/media vor constitui un avantaj.
GESTIONARE DATE Baza de date
pacienți și investigații cu posibilitate de
filtrare Păstrarea datelor investigării în
format brut pentru asigurarea
postprocesării offline. Memorare date
statice și dinamice. Export date către stația
de procesare și medii de stocare prin
LAN, USB, CD/DVD Export în diferite
formate: DICOM, JPEG, MPEG, AVI ș.a.
Dacă exportul presupune soft specializat
pe stația de postprocesare (de ex. DICOM
server, DICOM viewer, etc) a se livra
softul necesar cu licența de instalare pe cel
puțin 2 stații de postprocesare.
IMPRIMAREA IMAGINII Dispozitivul
trebuie să fie echipat cu imprimantă termo
de înaltă rezoluție încorporată.
INSTALARE Furnizorul va instala și testa
echipamentul și toate componentele,
inclusiv software și conexiunile la
Sistemul Informațional Medical Integrat al
instituției și PACS. Instruirea a 2
persoane. Întreținere pe perioada de
garanție (nu mai puțin de 1 an). În caz că
instalarea utilajului presupune acomodarea
spațiilor – de a efectua lucrările necesare.
ACOMODAREA LOCULUI DE
MUNCA (mobilier) 1. Identificarea
necesităților tehnice de adaptare a
spațiului pentru implementarea noilor
dispozitive medicale: determinarea
numărului și amplasarea încăperilor în
dependență de numărul de utilaje;
determinarea numărului și amplasarea
spațiilor auxiliare – sală de așteptare; sală
de anestezie; sterilizare; grupuri sanitare
etc.; determinarea calității materialelor ce
urmează a fi utilizate în cadrul lucrărilor
(cu prezentarea mostrelor și a
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certificatului de calitate pentru fiecare
material). 2. Elaborarea planului
tehnologic de amplasare a dispozitivelor
medicale și adaptare a spațiului existent la
cerințele subdiviziunii (determinarea
numărului și amplasarea încăperilor în
dependență de numărul de utilaje;
determinarea numărului și amplasarea
spațiilor auxiliare – sală de așteptare; sală
de anestezie; sterilizare; grupuri sanitare
etc.) – de către participanții la licitație. 3.
Coordonarea și prezentarea la licitație a
planului tehnologic elaborat – de către
participanții la licitație. 4. Prezentarea
planului tehnologic pentru avizarea la
organele competente – de către
cîștigătorul licitației, în vederea obținerii
certificatului de urbanism. 5. Elaborarea și
aprobarea documentației de proiect în
conformitate cu cerințele producătorului
dispozitivelor medicale și a cerințelor
normative RM (proiectul de execuție,
devizul de cheltuieli, avizarea la
autoritățile competente, prezentarea
raportului expertizei de stat, obținerea
autorizației de construcție) – de către
cîștigătorul licitației. 6. La etapa de
executare urmează: a elibera spațiul
subdiviziunii cu identificarea încăperilor
pentru amplasarea temporară a medicilor
și dispozitivelor existente, în scopul
asigurării continuității prestării serviciilor
medicale; a demola pereții despărțitori
existenți, pardoselile, ușile, ferestrele,
rețelele inginerești etc.; a efectua lucrările
de acomodare în conformitate cu proiectul
de execuție.

14 APARAT DE CLASA ‘EXPERT’
PENTRU INVESTIGAȚII
ECOCARDIOGRAFICE

14.1 33100000-1 APARAT DE CLASA ‘EXPERT’ PENTRU
INVESTIGAȚII ECOCARDIOGRAFICE

Bucată 2.00 DESCRIERE GENERALĂ Ecograf
multidisciplinar de clasa expert, staționar,
de înaltă performanță conceput pentru
examinări imagistice cardiace. Ecograful
de clasa expert va dispune de certificatele
internaționale de conformitate și
securitate. Se vor prezenta toate
certificatele. CARACTERISTICI DE
ERGONOMIE ȘI INTERFAȚĂ DE
UTILIZARE  Caracteristici constructive
• Ecograful trebuie să fie de dimensiuni
optimale pentru a ușura manipularea lui.
Se va indica dimensiunile și greutatea de
către ofertant. • Ecograful trebuie să fie pe
roți care să permită mișcarea
dispozitivului în toate direcțiile și
posibilitate de blocare. • Aparatul trebuie
să aibă suficiente porturi active (minim 4
porturi active) pentru conectarea
concomitentă a tuturor sondelor și
dispozitivelor periferice solicitate. Se va
indica numărul de porturi pentru
conexiune de către ofertant. • Prezența
încălzitorului de gel. • Anul producerii
dispozitivului medical va fi minim 2020.

 Securitatea electrică • Lucrul de la rețea
de curent alternativ 50Hz, 220V. •
Dispozitiv de alimentare de urgență (UPS)
în caz de fluctuații/dispariție curent
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electric în rețea asigurând lucrul
dispozitivului pe durata minim 10 minute.

 Descrierea consolei • Consola de lucru
trebuie să poată fi poziționată comod
pentru operator, incluzând reglări de
poziție pe verticală și orizontală cu
posibilitatea de blocare. • Monitorul
trebuie să aibă posibilitatea de ajustare a
poziției verticale, orizontale și gradul de
înclinare în plan vertical și rotire în plan
orizontal. Ofertantul va indica parametrii.
• Monitor de rezoluție înaltă cu diagonala
minim 22 inch, se va indica rezoluția. •
Frecvența înalta de împrospătare a
imaginii, se va indica frecvența. •
Tastatura ergonomica cu caractere latine. •
Iluminarea reglabilă a tastaturii și a
trackbolului. • Ecran tactil color de
comandă de tip TouchScreen, se vor
indica parametrii. • Profile/Protocoale de
ajustare a parametrilor de lucru
create/editate de utilizator cu posibilitate
de accesare prin ecranul de comandă și
butoane cu funcții configurabile de pe
consola. • Construcția aparatului trebuie să
permită asigurarea lucrului intr-un
diapazon de temperaturi +20..+25 grade
C. • Filtre de particule pentru protejarea
parților electronice interne, filtrele trebuie
să poată fi deservite de personalul medical
fără asistența tehnică specializată. • Filtre
de particule de multipla folosință. • Cablu
ECG inclus pentru dispozitivul medical. •
Posibilitate de conectare dispozitive
externe (imprimantă, monitor extern) cu
conexiuni minime USB, HDMI, RJ45 ș.a.
se vor indica toate conexiunile posibile.
MODURI DE LUCRU ALE
APARATULUI  Regim M • Posibilitate
de alegere a planului de scanare. • Alegere
a vitezei de desfășurare. • Alegerea culori
de către utilizator. • Afișare concomitent
cu alte moduri de lucru.  Regim B(2D) •
Posibilitate de alegere palete de culori
pentru construirea imaginii
bidimensionale • Ajustarea parametrilor
de preprocesare și postprocesare. • Gain,
focus, brightnes, contrast, frecvențe ale
sondei, superimposition, etc. se vor indica
toți parametrii disponibili. • Afișare
concomitent cu alte moduri de lucru •
Posibilitate de a reconstrui virtual zone
largi ale corpului investigate prin
conectarea mai multor imagini (anatomic,
panoramic etc.).  Regim Doppler
Pulsativ (Spectral) • Selectarea
dimensiunii ale eșantionului de proba. •
Ajustare liniei de scanare. • Ajustare
unghi pentru calculul parametrilor
spectrali. • Afișarea concomitentă a
imaginii bidimensionale și a spectrului cu
posibilitate de alegere a scărilor de
amplituda și viteza de desfășurare. •
Calcule ‘online’ ale parametrilor spectrali
în timpul investigării. • Creare de profiluri
personalizate pentru afișarea parametrilor
spectrali în timpul investigării. • Ajustare
volum boxe la redarea semnalului
Doppler. • Alegere separata a schemelor
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de culori pentru imaginea bidimensională
și a spectrului. • Afișare concomitent cu
alte moduri de lucru  Regim Doppler
color (Doppler pulsativ) • Ajustarea
poziției, înclinării și dimensiunilor zonei
de interes. • Selectare/creare de către
utilizator a schemelor de culori. • Ajustare
online a parametrilor de vizualizare -
amplituda, scara, direcție, schema de
culori, frecvențe doppler. • De indicat
frecvențele minime ale modului Doppler
color pentru toate sondele. Frecvențele
minime cele mai joase vor constitui un
avantaj. • Afișare concomitent cu alte
moduri de lucru  Regim Doppler Tisular
• Calculare și codare a deplasărilor –
diferențe de viteze într-un interval de timp
determinat.  Alte regimuri de lucru •
Mod 4D bătaie unică și multibătaie care
suportă combinații cu alte moduri,
programe speciale și măsurători automate
pentru volum, arie, circumferință, fracție
de ejecție ș.a.; • Regim de măsurare
automatizată a complexului intima/media
(CIM). • Regim de formare a cîmpului
trapezoid la sondele liniare. • Regim de
lucru cu frecvențele armonice. • Regim de
optimizare a imaginii (Speckle Reduction
Imaging). • Regim de vizualizare a
structurilor anatomice de calitate minim
HD. • Alte metode de vizualizare a
fluxurilor sanguine pentru asigurarea
vizualizării fluxurilor lente (inclusiv non-
doppler) și alte moduri ce permit
îmbunătățirea diagnosticului. • Descrierea
completă a modului de lucru disponibil la
echipamentul propus de ofertant; •
Descrierea completă a parametrilor acestui
mod. SONDE Sondele trebuie să permită
ajustarea adâncimii, focalizării, frecvenței
de scanare, frecvențelor Doppler;
dimensiuni, înclinare zona de interes,
pentru întregul spectru de investigări.
Adâncimea de scanare în limitele
minimum 0, maxim – nu mai puțin de 45
cm.  Sonda sectorială pentru
ecocardiografie 3D real time • Diapazon
de frecvențe în modul B: Frecvența
minimă nu mai mult de 1.5 MHz
Frecvența maximă nu mai puțin 4 MHz •
Cîmpul de vedere minim 90° • Adîncime
de scanare minim 27 cm  Sonda
sectorială pentru ecocardiografie adulți •
Diapazon de frecvențe în modul B:
Frecvența minimă nu mai mult de 1.7
MHz Frecvența maximă nu mai puțin 4.5
MHz • Cîmpul de vedere minim 110° •
Adîncime de scanare minim 27 cm 
Sonda sectorială pentru ecocardiografie
pediatrică • Diapazon de frecvențe în
modul B: Frecvența minimă nu mai mult
de 2.5 MHz Frecvența maximă nu mai
puțin 7.5 MHz • Cîmpul de vedere minim
100° • Adîncime de scanare minim 15 cm

 Sondă liniară • Diapazon de frecvențe
în modul B: Frecvența minimă nu mai
mult de 2.6 MHz Frecvența maximă nu
mai puțin 9.5 MHz • Cîmpul de vedere
minim 40 mm • Adîncime de scanare
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minim 10 cm  Sondă convexă •
Diapazon de frecvențe în modul B:
Frecvența minimă nu mai mult de 1.7
MHz Frecvența maximă nu mai puțin 5.8
MHz • Cîmpul de vedere minim 55° •
Adîncime de scanare minim 45 cm
POSTPROCESARE PE CONSOLA
Măsurări dimensiuni, spectru; ajustare
gain, culori; reconstrucție 3D; Panorama;
etc. GESTIONARE DATE Baza de date
pacienți și investigații cu posibilitate de
filtrare Păstrarea datelor investigării în
format brut pentru asigurarea
postprocesării offline. Memorare date
statice și dinamice. Export date către stația
de procesare și medii de stocare prin
LAN, USB, CD/DVD Export în diferite
formate: DICOM, JPEG, MPEG, AVI ș.a.
Dacă exportul presupune soft specializat
pe stația de postprocesare (de ex. DICOM
server, DICOM viewer, etc) a se livra
softul necesar cu licența de instalare pe cel
puțin 2 stații de postprocesare.
IMPRIMAREA IMAGINII Dispozitivul
trebuie să fie echipat cu imprimantă termo
de înalta rezoluție încorporată
INSTALARE Furnizorul va instala și testa
echipamentul și toate componentele,
inclusiv software și conexiunile la
Sistemul Informațional Medical Integrat al
instituției și PACS. Instruirea a 2
persoane. Întreținere pe perioada de
garanție (nu mai puțin de 1 an).
ACOMODAREA LOCULUI DE
MUNCA (mobilier) 1. Identificarea
necesităților tehnice de adaptare a
spațiului pentru implementarea noilor
dispozitive medicale: determinarea
numărului și amplasarea încăperilor în
dependență de numărul de utilaje;
determinarea numărului și amplasarea
spațiilor auxiliare – sală de așteptare; sală
de anestezie; sterilizare; grupuri sanitare
etc.; determinarea calității materialelor ce
urmează a fi utilizate în cadrul lucrărilor
(cu prezentarea mostrelor și a
certificatului de calitate pentru fiecare
material). 2. Elaborarea planului
tehnologic de amplasare a dispozitivelor
medicale și adaptare a spațiului existent la
cerințele subdiviziunii (determinarea
numărului și amplasarea încăperilor în
dependență de numărul de utilaje;
determinarea numărului și amplasarea
spațiilor auxiliare – sală de așteptare; sală
de anestezie; sterilizare; grupuri sanitare
etc.) – de către participanții la licitație. 3.
Coordonarea și prezentarea la licitație a
planului tehnologic elaborat – de către
participanții la licitație. 4. Prezentarea
planului tehnologic pentru avizarea la
organele competente – de către
cîștigătorul licitației, în vederea obținerii
certificatului de urbanism. 5. Elaborarea și
aprobarea documentației de proiect în
conformitate cu cerințele producătorului
dispozitivelor medicale și a cerințelor
normative RM (proiectul de execuție,
devizul de cheltuieli, avizarea la
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autoritățile competente, prezentarea
raportului expertizei de stat, obținerea
autorizației de construcție) – de către
cîștigătorul licitației. 6. La etapa de
executare urmează: a elibera spațiul
subdiviziunii cu identificarea încăperilor
pentru amplasarea temporară a medicilor
și dispozitivelor existente, în scopul
asigurării continuității prestării serviciilor
medicale; a demola pereții despărțitori
existenți, pardoselile, ușile, ferestrele,
rețelele inginerești etc.; a efectua lucrările
de acomodare în conformitate cu proiectul
de execuție.

15 Echipament Electronic, Tehnică de
Calcul și Sisteme Informaționale

15.1 33100000-1 TEHNICĂ DE CALCUL ȘI
ECHIPAMENTE PERIFERICE

Bucată 25.00 a) Bloc de Sistem: procesor (CPU) cu
frecvența minim 3.6GHz și video integrat;
hard SSD minim 256 Gb; RAM – minim 8
Gb. b) Monitor: minim diagonala 23.5";
conexiuni minim VGA și HDMI; sistem
PIVOT. c) Echipamente periferice:
tastieră; șoarece; filtru de rețea minim
1,8m; UPS minim 800VA. d) Sistem de
Operare Licențiat Windows 10

15.2 33100000-1 Imprimante laser Bucată 15.00 Tehnologie de imprimare laser; format
A4; memorie minim 32 Mb; cartuș
compatibil cu 725; conexiune USB.

15.3 33100000-1 Imprimante jet Bucată 12.00 Tehnologie de imprimare jet; format
A4;conexiune USB, sistemul CISS
incorporat (sistem de alimentare continuă
cu cerneală), 4 culori.

15.4 33100000-1 Echipamente de rețea Bucată 2.00 Switch inteligent, sistem de management
cu conexiune web; minim 24 porturi
RJ45; viteza Lan Gigabit Ethernet
(10/100/1000Mbs); posibilitate de
conectare rack 19”.

15.5 33100000-1 Licențe Bucată 30.00 SOFT medical specializat pentru accesul
la dosarul pacientului cu integrarea
echipamentului medical la Sistemul
Informațional Medical Integrat existent în
instituție 1. Numărul de licențe
compatibile cu Sistemul Informațional
Medical Integrat existent în IMSP Centrul
Republican de Diagnosticare Medicală
Licența v-a permite utilizarea SIMI la
locul de muncă a utilizatorului cu toate
funcționalitățile sistemului prin
configurarea rolului utilizatorului.

15.6 33100000-1 Licențe DICOM Bucată 10.00 2. Numărul de licențe DICOM
compatibile cu Sistemul Informațional
Medical Integrat existent în IMSP Centrul
Republican de Diagnosticare Medicală
Cantitate licențe DICOM: 10 bucăți
Licența DICOM v-a permite
interconexiunea SIMI cu dispozitivul
medical pentru stocarea datelor imagistice
la dosarul electronic a pacientului.

15.7 33100000-1 Servicii Bucată 14.00 3. Numărul locurilor de lucru care
urmează a fi automatizate Crearea și
Implementarea formularelor digitale
pentru SIMI, care vor permite stocarea
rezultatului efectuării investigații medicale
în dosarul electronic a pacientului pentru
echipamentele noi procurate. Formulare
elaborate de către specialiști vor fi
prezentate de beneficiar în procesul
implementării proiectului.
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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 Original conform formularului F3.1- confirmat prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Ofertantului

DA

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

NU

3.11 Raportul financiar Ultimul raport financiar /situația financiară, copie –
confirmată prin semnătura şi ştampila candidatului

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

DA

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

DA

3.17 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

3.18 Garanția pentru ofertă (0,5% din suma totală a ofertei fără
TVA)

-original- prevăzută în punctul IPO 23.1; conform
formularului F 3.2 din documentația standard sau transfer

DA

3.19 Formularul ofertei F 4.1 - original, conform formularului F4.1 din documentația
standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.
173/2018- confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului;

DA

3.20 Specificatii de pret F 4.2 - original, conform formularului F4.2 din documentația
standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.
173/2018- confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului;

DA

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

- confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Ofertantului;

DA
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3.22 Declarație de la Ofertant cu privire la instalarea și instruirea personalului
beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate,
organizate la sediul beneficiarului de către personalul
autorizat al furnizorului, - Instruire personal - 3 instruiri o
data la două luni, începînd cu instalarea utilajului - original -
confirmat prin semnătura şi ştampila Ofertantului

DA

3.23 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

3.24 Declarație de la ofertant originală- confirmată prin semnătură și ștampilă, în care să
certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de 2
ani.

DA

3.25 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 dispozitivele medicale contractate pînă la
momentul livrării acestora.

DA

3.26 Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie cu indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit,
Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului

DA

3.27 Manuale de service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu
prezentarea traducerii la momentul livră

copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului DA

3.28 Certificate ce atestă calitatea bunurilor 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

3.29 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

3.30 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

3.31 Declaraţie de la operatorul economic Declaraţie de la operatorul economic privind includerea în
preţ a acomodării spaţiului in conformitate cu cerintele
producatorului, legislatia si normativele in vigoare din
Republica Moldova, instalare, punere în funcţiune a
dispozitivelor şi integrarea acestora în reţea unică existentă
cu crearea posibilităţii de transmitere de date şi imagini către
server- - original - confirmat prin semnătura şi ştampila
Ofertantului.

DA

3.32 Diplomele inginerilor certificaţi Diplomele inginerilor certificaţi - copie confirmată prin
aplicarea semnătruii și stampilei participantului

DA

3.33 Declarație cu privire la perioadei de postgaranției Durata perioadei de postgaranției este de minim 5 ani DA
3.34 Decalaraței de de ofertant cu privire la proiectarea și adaptare spațiului existent la

cerințele subdiviziunii
DA

4. Pregătirea ofertelor
4.1 Oferte alternative: Nu vor fi
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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. 20/00157 din 18.11.2020"

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:

acomodarea spațiu- în terme de nouă luni de la întrarea în vigoare a contactului
Livrare utilaj, instalare, testare utilaj – 30 zile de la acomodarea spațiilor

4.7 Metoda şi condiţiile de plată vor fi: achitarea pentru acomodare și utilaj medical- în rate egale în termen de șase ani de la
instalarea si testarea utilajului.

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

5. Depunerea şi deschiderea ofertelor
5.1 Plicurile vor conţine următoarea

informaţie suplimentară:
Licitaţie publică nr. 20/00157 
Pentru achiziţionarea de: Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților
IMSP Centrului Republican de Diagnosticare Medicală 
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: 18.11.2020 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: 18.11.2020 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: 18.11.2020 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:

18.11.2020

6.2 Modalitatea de efectuare a evaluării: pe lista întreagă 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%
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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. 20/00157 din 18.11.2020"

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

10 zile

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

Conducătorul grupului de lucru: 

ANTOCI IVAN ________________________________
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