






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

nr. 20/00149 04.09.2020din

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

Achiziţionarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru
realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS  pentru anul 2021Obiectul achiziției:
33100000-1Cod CPV:

03.07.2020Data publicării anunțului de intenție: 40și numărul BAP

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  57  din  04.09.2020.

În scopul achiziţionării "Achiziţionarea  dispozitivelor  medicale,  testelor  și  consumabilelor  de  laborator  pentru  realizarea
Programului  Naţional  de  prevenire  și  control  HIV/SIDA și  ITS  pentru  anul  2021"

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

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

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1 Teste pentru flowcitometrie BD FACS
Count TM

120.00Set1.1 BD FACS Count TM Reagents, kit 50 teste BD FACS Count TM Reagents kit,
50 teste. Teste pentru determinarea
cantitativă a CD4 în cifre absolute,
compatibil cu celulele sistemul BD
FACS Count. Instrucțiunea de
utilizare să fie prezentatată la
momentul livrării. 1. Termenul de
valabilitate restant (la momentul
livrării) va constitui:  nu mai puţin
de 60% din cel iniţial pentru testele
cu o valabilitate de 2 ani şi mai
mult şi de 80% din cel iniţial pentru
testele cu o valabilitate de  până la
2 ani. Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat, Certificat ISO 13485; Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Prezentarea dovezii precalificării
OMS, a marcajului CE și IVD. La
livrare să prezinte cerificatele de
conformitate cu indicarea
denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare.  Terme de livrare
August -2021

33000000-0

6.00Set1.2 BD FACS Count TM Control kit, 25 teste BD FACS Count TM Control kit,
25 teste. Teste de control pentru
asigurarea controlului de
determinare a celulelor CD4 în cifre
absolute, compatibil cu celulele
sistemul  BD FACS Count.
Instrucțiunea de utilizare să fie

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

6.00Set1.2 BD FACS Count TM Control kit, 25 teste prezentatată la momentul livrării. 1.
Termenul de valabilitate restant (la
momentul livrării) va constitui:  nu
mai puţin de 60% din cel iniţial
pentru testele cu o valabilitate de 2
ani şi mai mult şi de 80% din cel
iniţial pentru testele cu o
valabilitate de  până la  2 ani.
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat, Certificat ISO 13485; Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set..
Prezentarea marcajului CE și IVD.
La livrare să prezinte cerificatele de
conformitate cu indicarea
denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare.Termen de livrare -
August -2021

33000000-0

200.00Litru1.3 BD FACS Flow TM, BD FACS Flow TM, butelie 20
litri. Soluție de lucru pentru
realizarea testului cantitativ CD4
compatibil cu celulele sistemul de
flowcitometrie  BD FACS Count
Instrucțiunea de utilizare să fie
prezentatată la momentul livrării.
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat, Certificat ISO 13485; Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. La
livrare să prezinte cerificatele de
conformitate cu indicarea
denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare.Prezentarea  marcajului
CE și IVD. Termen de livrare -
august -2021

33000000-0

20.00Litru1.4 BD FACS Clean TM, BD FACS Clean TM, butelie 5 litri.
Soluție de curățare a sistemului BC
FACS Count. Instrucțiunea de
utilizare să fie prezentatată la
momentul livrării. Termenul de
valabilitate restant (la momentul
livrării) va constitui:  nu mai puţin
de 60% din cel iniţial pentru testele
cu o valabilitate de 2 ani şi mai

33000000-0



pag. 3

CantitateaUnitatea de
măsura

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

20.00Litru1.4 BD FACS Clean TM, mult şi de 80% din cel iniţial pentru
testele cu o valabilitate de  până la
2 ani. Certificat ISO 13845,
Certificat de calitate per lot
distribuit.  Prezentarea  marcajului
CE și IVD. La livrare să prezinte
cerificatele de conformitate cu
indicarea denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de
păstrare.Termen de livrare - August

33000000-0

2.00Set1.5 BD FACS Control blood, 2,5 ml BD FACS Control blood, 2,5 ml.
Sînge standardizat pentru utilizarea
în calitate de control în sistemul
flowcitometriei pentru determinarea
celulelor CD4. Instrucțiunea de
utilizare să fie prezentatată la
momentul livrării. Declarație prin
care se garantează că termenul de
valabilitate restant (la momentul
livrării) va constitui:  nu mai puţin
de 60% din cel iniţial pentru testele
cu o valabilitate de 2 ani şi mai
mult şi de 80% din cel iniţial pentru
testele cu o valabilitate de  până la
2 ani. CCertificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat,  Certificat ISO 13485; Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Prezentarea  marcajului CE și IVD.
Termen de livrare - August -2021

33000000-0

2 Teste compatibile cu platforma GeneXpert
600.00Set2.1 Xpert HIV-1 Viral Load Xpert HIV-1 Viral Load, N10.

Teste pentru determinarea ARN
HIV compatibil u platforma
GeneXpert . Instrucțiunea de
utilizare să fie prezentatată la
momentul livrării. Declarație prin
care se garantează că termenul de
valabilitate restant (la momentul
livrării) va constitui:  nu mai puţin
de 60% din cel iniţial pentru testele
cu o valabilitate de 2 ani şi mai
mult şi de 80% din cel iniţial pentru
testele cu o valabilitate de  până la
2 ani. Certificat ISO 13485,
Certificat de calitate per lot
distribuit. Prezentarea dovezii
precalificării OMS, a marcajului
CE și IVD. La livrare să prezinte
cerificatele de conformitate cu
indicarea denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de
păstrare.Termen de livrare -

33000000-0

65.00Set2.2 Xpert HIV-1 Qual Xpert HIV-1 Qual, N10. Teste
pentru determinarea acizilor
nucleici totali HIV-1, compatibil cu

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

65.00Set2.2 Xpert HIV-1 Qual platforma GeneXpert. Instrucțiunea
de utilizare să fie prezentatată la
momentul livrării. Declarație prin
care se garantează că termenul de
valabilitate restant (la momentul
livrării) va constitui:  nu mai puţin
de 60% din cel iniţial pentru testele
cu o valabilitate de 2 ani şi mai
mult şi de 80% din cel iniţial pentru
testele cu o valabilitate de  până la
2 ani. Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat, Certificat ISO 13485; Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Prezentarea dovezii precalificării
OMS, a marcajului CE și IVD. La
livrare să prezinte cerificatele de
conformitate cu indicarea
denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare.Termen de livrare -
august 2021

33000000-0

3.00Set2.3 Xpert Check Xpert Check, N5. Teste pentru
efectuarea testului de
calibrare/mentinanță a modulelor
din platforma GeneXpert.
Instrucțiunea de utilizare să fie
prezentatată la momentul livrării.
Declarație prin care se garantează
că termenul de valabilitate restant
(la momentul livrării) va constitui:
nu mai puţin de 60% din cel iniţial
pentru testele cu o valabilitate de 2
ani şi mai mult şi de 80% din cel
iniţial pentru testele cu o
valabilitate de  până la  2 ani.
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat,  Certificat ISO 13485; Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Prezentarea marcajului CE și IVD.
La livrare să prezinte cerificatele de
conformitate cu indicarea
denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare.Termen de livrare -
octombrie 2021

33000000-0

3 Consumabile pentru Flowcitometrie și
determinarea  ARN HIV

9600.00Bucată3.1 Vârfuri sterile 10-100 ul Vârfuri sterile 10-100 ul, cu filtru,33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

9600.00Bucată3.1 Vârfuri sterile 10-100 ul curate de ADN si ARN, ambalate in
format steril, pentru dozatoare
automate. Declarație prin care se
garantează că termenul de
valabilitate restant (la momentul
livrării) va constitui:  nu mai puţin
de 60% din cel iniţial pentru vîrfuri
sterile cu o valabilitate de 2 ani şi
mai mult şi de 80% din cel iniţial
pentru vîrfuri sterile cu o
valabilitate de  până la  2 ani.
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat, Certificat ISO 13485; Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Prezentarea marcajului CE și IVD.
Termen de livrare - iunie 2021

33000000-0

4 Consumabile pentru Flowcitometrie și
determinarea  ARN HIV

9600.00Bucată4.1 Vârfuri sterile 100-1000 ul Vârfuri sterile 100-1000 ul cu filtru,
curate de ADN si ARN, ambalate in
format steril, pentru dozatoare
automate Declarație prin care se
garantează că termenul de
valabilitate restant (la momentul
livrării) va constitui:  nu mai puţin
de 60% din cel iniţial pentru vîrfuri
sterile cu o valabilitate de 2 ani şi
mai mult şi de 80% din cel iniţial
pentru vîrfuri sterile cu o
valabilitate de  până la  2
ani.Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat, Certificat ISO 13485; Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Prezentarea i marcajului CE și IVD.
Termen de livrare - iunie 2021

33000000-0

5 Consumabile pentru Flowcitometrie și
determinarea  ARN HIV

650.00Bucată5.1 Vacutainer K3 EDTA 1,0 ml Vacutainer K3 EDTA 1,0 ml, Tub
de colectare a sângelui cu sistemul
vaccum cu adaus de anticoagulant
K3 EDTA. Ambalate în format
steril. Declarație prin care se
garantează că termenul de
valabilitate restant (la momentul
livrării) va constitui:  nu mai puţin
de 60% din cel iniţial pentru vîrfuri
sterile cu o valabilitate de 2 ani şi
mai mult şi de 80% din cel iniţial

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

650.00Bucată5.1 Vacutainer K3 EDTA 1,0 ml pentru vîrfuri sterile cu o
valabilitate de  până la  2 ani.
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat, Certificat ISO 13485; Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în
set.distribuit.  Prezentarea
marcajului CE și IVD.Termen de
livrare - iunie 2021

33000000-0

6 Consumabile pentru Flowcitometrie și
determinarea  ARN HIV

6000.00Bucată6.1 Vacutainer K3 EDTA 3,0 ml Vacutainer K3 EDTA 3,0 ml, Tub
de colectare a sângelui cu sistemul
vaccum cu adaus de anticoagulant
K3 EDTA. Ambalate în format
steril. Declarație prin care se
garantează că termenul de
valabilitate restant (la momentul
livrării) va constitui:  nu mai puţin
de 60% din cel iniţial pentru vîrfuri
sterile cu o valabilitate de 2 ani şi
mai mult şi de 80% din cel iniţial
pentru vîrfuri sterile cu o
valabilitate de  până la  2 ani.
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat, Certificat ISO 13485; Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set..
Prezentarea  marcajului CE și IVD.
Termen de livrare - iunie 2021

33000000-0

7 Consumabile pentru Flowcitometrie și
determinarea  ARN HIV

6000.00Bucată7.1 Vacutainer K3 EDTA 4.0 ml Vacutainer K3 EDTA 4.0 ml, Tub
de colectare a sângelui cu sistemul
vaccum cu adaus de anticoagulant
K3 EDTA. Ambalate în format
steril. Declarație prin care se
garantează că termenul de
valabilitate restant (la momentul
livrării) va constitui:  nu mai puţin
de 60% din cel iniţial pentru vîrfuri
sterile cu o valabilitate de 2 ani şi
mai mult şi de 80% din cel iniţial
pentru vîrfuri sterile cu o
valabilitate de  până la  2 ani.
Certificat ISO13485, Certificat de
calitate per lot distribuit.
Prezentarea marcajului CE și
IVD.Termen de livrare - iunie 2021

33000000-0

8 Consumabile pentru Flowcitometrie și
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

determinarea  ARN HIV
3000.00Bucată8.1 Cryotuburi sterile 2ml Cryotuburi sterile 2ml, Tuburi

rezistente la -80°C și compatibile
cu boxe de pastrare. Declarație prin
care se garantează că termenul de
valabilitate restant (la momentul
livrării) va constitui:  nu mai puţin
de 60% din cel iniţial pentru vîrfuri
sterile cu o valabilitate de 2 ani şi
mai mult şi de 80% din cel iniţial
pentru vîrfuri sterile cu o
valabilitate de  până la  2 ani.
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat, Certificat ISO 13485; Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.. .
Prezentarea marcajului CE și IVD.
Termen de livrare - iunie 2021.
Compatibil cu Cryoboxe cu 81/100
godeuri (poziția 8.2)

33000000-0

100.00Bucată8.2 Cryoboxe cu 81/100 godeuri Cryoboxe cu 81/100 godeuri. Boxe
de depozitare a cryotuburilor, din
plastic cu 81 sau 100 godeuri.
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat, Certificat ISO 13485; Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în
set.Prezentarea marcajului CE și
IVD. Termen de livrare - iunie
2021. Compatibil cu Cryotuburi
sterile 2ml (poziția 8.1).

33000000-0

9 Consumabile pentru Flowcitometrie și
determinarea  ARN HIV

5000.00Bucată9.1 Microtuburi cu capac filetat 2,0 ml Microtuburi cu capac filetat 2,0 ml.
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat, Certificat ISO 13485; Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Prezentarea marcajului CE și IVD.
Declarație prin care se garantează
că termenul de valabilitate restant
(la momentul livrării) va constitui:

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5000.00Bucată9.1 Microtuburi cu capac filetat 2,0 ml nu mai puţin de 60% din cel iniţial
pentru testele cu o valabilitate de 2
ani şi mai mult şi de 80% din cel
iniţial pentru testele cu o
valabilitate de  până la  2 ani.
Termen de livrare - iunie 2021

33000000-0

10 Hârtie protector
100.00Bucată10.1 Hârtie protector Hârtie de filtru pentru uz de

laborator. Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul dat, Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Termen de livrare - iunie 2021

33000000-0

11 Alcool etilic 70%
25.00Litru11.1 Alcool etilic 70% Alcool etilic 70%. Form ambalare 1

L. Declarație prin care se
garantează că termenul de
valabilitate restant (la momentul
livrării) va constitui:  nu mai puţin
de 60% din cel iniţial pentru vîrfuri
sterile cu o valabilitate de 2 ani şi
mai mult şi de 80% din cel iniţial
pentru vîrfuri sterile cu o
valabilitate de  până la  2 ani.
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat; Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set..
Termen de livrare - iunie 2021

33000000-0

12 Test rapid de depistare a anticorpilor anti
HIV ½ și a anticorpilor anti-TP în sânge
(test de bază AMP)

65000.00Bucată12.1 Test rapid combinat de depistare a anticorpilor
anti HIV ½ și a anticorpilor anti-Treponema
pallidum în sânge capilar/ser/plasma

Testul Rapid imunocroma-tografic,
de o singură utilizare, pentru
detectarea calitativă a anticorpilor
(IgG, IgM, IgA) specifici la HIV ½
la virusul imunodeficienței umane
de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2)
în, sânge integral (capilar), sau
venos (ser/plasma) si antigenul
Treponema palllidum simultan in
același test.
Testul este destinat utilizării în
locuri de îngrijire pentru a facilita
diagnosticarea infecției cu HIV1/2
si sifilis. În calitate de antigene sunt
utilizate cel puțin: proteina
recombinată sau peptida gp41  HIV
1, peptida gp36 a HIV2 (generația
III)
Prezentarea trusei:
Trusa include

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

65000.00Bucată12.1 Test rapid combinat de depistare a anticorpilor
anti HIV ½ și a anticorpilor anti-Treponema
pallidum în sânge capilar/ser/plasma

1. Testele ambalate individual în
cutii a câte 25 per cutie.
2. Lanceta sterilă de unic uz pentru
fiecare test, a câte 25 per cutie.
3. Servețele cu alcool pentru fiecare
test, a câte 25 per cutie.
4. Buffer pentru utilizarea testului
(1 sau 2 tuburi valabile pentru 25 de
teste).
5. Pipeta de unic uz pentru fiecare
test, a câte 25 per cutie.
6. Instrucțiunea de utilizare.
Dispozitivul de testare trebuie să
conțină banda de control al calității
testului și banda testului.
Validarea testului și evaluarea
rezultatului testării se face vizual.
Durata testării mostrei de sânge să
nu depășească 20 minute.
Instrucțiunea care însoțește testul,
trebuie să conțină descrierea clară a
procedurilor de prelevare, testare a
mostrei pe sânge (capilar/venos),
validării testului, evaluării
rezultatului (pozitiv, negativ,
invalid) și procedarea în caz de
obținere a rezultatului pozitiv.
Precauții speciale pentru
depozitarea și transport, termen de
valabilitate, securitate și precauții
de lucru.
Sensibilitatea : ≥  99%
Specificitatea : ≥  98%
Valoarea predictivă pozitivă :   ≥
99%; Fiecare test trebuie să fie
ambalat separat și închis
ermetic.Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat, Certificat ISO 13485; Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Testele trebuie sa conțină inscripția
IVD, CE să fie precalificate de
OMS.
Termenul de valabilitatea la
momentul livrării nu mai mic de
80%.
Termen de livrare -octombrie 2021

33000000-0

13 Test rapid de depistare a anticorpilor anti
HIV ½ în sânge (test de bază)

30000.00Bucată13.1 Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV
½ în sânge (test de bază)

Test-rapid pentru depistarea
simultană a anticorpilor anti HIV1
(grupul M și O) și anti HIV2
Testul se realizează pe probe de
sânge sau ser și sânge sau plasmă și
sânge sau ser, plasmă și sânge
Bazat pe principiul reacției
imunoenzimatice indirecte

33000000-0
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30000.00Bucată13.1 Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV
½ în sânge (test de bază)

În calitate de antigene sunt utilizate
cel puțin: proteina recombinată sau
peptida gp41  HIV 1, peptida gp36
a HIV2.Testul Rapid imunocroma-
tografic, de o singură utilizare,
pentru detectarea calitativă a
anticorpilor (IgG, IgM, IgA)
specifici la HIV ½  la virusul
imunodeficienței umane de tip 1
(HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în,
sânge integral (capilar), sau venos
(ser/plasma) Format – dispozitive
individuale pentru fiecare eșantion
de sânge Este asigurat controlul
intern al calității lotului de lucru.
Efectuarea testării nu necesită
aplicarea aparatajului special.
Trusele conțin toți reactivii și
accesoriile necesare (dispozitiv cu
test, lanseta, șervețel cu alcool,
pipeta si buffer diluant) pentru
efectuarea testării
Validarea testului și evaluarea
rezultatelor testării vizuală
Durata testării – nu mai mult de 20
minute
În instrucțiune sunt descrise clar și
concret – procedeul de testare,
validarea și interpretarea
rezultatelor, procedura la obținerea
rezultatelor pozitive sau suspecte,
precauții speciale pentru depozitare,
termenul de valabilitate, securitate
și precauții de lucru.
Setul diagnostic prevăzut pentru 25-
50 dispozitive. Testele trebuie sa
conțină inscripția IVD, CE să fie
precalificate de OMS.
Termenul de valabilitatea la
momentul livrării nu mai mic de
80%.
Sensibilitate ≥ 99%,    Specificitate
≥ 98%.Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat /Certificat ISO 13485; Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set..
Termen de livrare -octombrie 2021

33000000-0

14 Test rapid de depistare a anticorpilor anti
HIV ½ în sânge (test alternativ 1”alt
producător” fata de cel de baza si din
alternativa 2)

1000.00Bucată14.1 Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV
½ în sânge (test alternativ 1”alt producător”
fata de cel de baza si din alternativa 2)

Test-rapid pentru depistarea
simultană a anticorpilor anti HIV1
(grupul M și O) și anti HIV2
Testul se realizează pe probe de
sânge sau ser și sânge sau plasmă și
sânge sau ser, plasmă și sânge
Bazat pe principiul reacției

33000000-0
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1000.00Bucată14.1 Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV
½ în sânge (test alternativ 1”alt producător”
fata de cel de baza si din alternativa 2)

imunocromatografice indirecte
În calitate de antigene sunt utilizate
cel puțin: proteina recombinată sau
peptida gp41  HIV 1, peptida gp36
a HIV2. Testul Rapid imunocroma-
tografic, de o singură utilizare,
pentru detectarea calitativă a
anticorpilor (IgG, IgM, IgA)
specifici la HIV ½  la virusul
imunodeficienței umane de tip 1
(HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în,
sânge integral (capilar), sau venos
(ser/plasma) Format – dispozitive
individuale pentru fiecare eșantion
de sânge Este asigurat controlul
intern al calității lotului de lucru.
Efectuarea testării nu necesită
aplicarea aparatajului special.
Trusele conțin toți reactivii și
accesoriile necesare  pentru
efectuarea testării.
Validarea testului și evaluarea
rezultatelor testării vizuală
Durata testării – nu mai mult de 20
minute
În instrucțiune sunt descrise clar și
concret – procedeul de testare,
validarea și interpretarea
rezultatelor, procedura la obținerea
rezultatelor pozitive sau suspecte,
precauții speciale pentru depozitare,
termenul de valabilitate, securitate
și precauții de lucru.
Setul diagnostic prevăzut pentru 25-
50 dispozitive. Testele trebuie sa
conțină inscripția IVD, CE să fie
precalificate de OMS.
Termenul de valabilitatea la
momentul livrării nu mai mic de
80%. Sensibilitate ≥ 99%,
Specificitate ≥ 99%. Certificat CE
sau declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat, Certificat ISO 13485;
Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set..
Termen de livrare -octombrie 2021

33000000-0

15 Test rapid de depistare a anticorpilor anti
HIV ½ în sânge (test alternativ 2 ”alt
producător fata de cel de baza si cel din
alternativa 1”)

500.00Bucată15.1 Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV
½ în sânge (test alternativ 2 ”alt producător
fata de cel de baza si cel din alternativa 1”)

Test-rapid pentru depistarea
simultană a anticorpilor anti HIV1
(grupul M și O) și anti HIV2
Testul se realizează pe probe de
sânge sau ser și sânge sau plasmă și
sânge sau ser, plasmă și sânge
Bazat pe principiul reacției
imunocromatografice indirecte

33000000-0
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500.00Bucată15.1 Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV
½ în sânge (test alternativ 2 ”alt producător
fata de cel de baza si cel din alternativa 1”)

În calitate de antigene sunt utilizate
cel puțin: proteina recombinată sau
peptida gp41  HIV 1, peptida gp36
a HIV2.Testul Rapid imunocroma-
tografic, de o singură utilizare,
pentru detectarea calitativă a
anticorpilor (IgG, IgM, IgA)
specifici la HIV ½  la virusul
imunodeficienței umane de tip 1
(HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în,
sânge integral (capilar), sau venos
(ser/plasma) Format – dispozitive
individuale pentru fiecare eșantion
de sânge Este asigurat controlul
intern al calității lotului de lucru.
Efectuarea testării nu necesită
aplicarea aparatajului special.
Trusele conțin toți reactivii și
accesoriile necesare  pentru
efectuarea testării
Validarea testului și evaluarea
rezultatelor testării vizuală
Durata testării – nu mai mult de 20
minute
În instrucțiune sunt descrise clar și
concret – procedeul de testare,
validarea și interpretarea
rezultatelor, procedura la obținerea
rezultatelor pozitive sau suspecte,
precauții speciale pentru depozitare,
termenul de valabilitate, securitate
și precauții de lucru.
Setul diagnostic prevăzut pentru 25-
50 dispozitive. Testele trebuie sa
conțină inscripția IVD, CE să fie
precalificate de OMS.
Termenul de valabilitatea la
momentul livrării nu mai mic de
80%.
Sensibilitate ≥ 99%,    Specificitate
≥ 99%. Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat, Certificat ISO 13485; Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set..
Termen de livrare -octombrie 2021

33000000-0

16 Test rapid de confirmare a anticorpilor anti
HIV ½ direct din  sânge

100.00Bucată16.1 Test rapid de confirmare a anticorpilor anti
HIV ½ direct din  sânge

Test rapid de confirmare HIV 1/2
este un test imunocromatografic de
o singură utilizare pentru
confirmarea și diferențierea
anticorpilor individuali la tipurile 1
și 2 ale virusului imunodeficienței
umane (HIV-1 și HIV-2) în sângele
integral al sângelui, sau probe de
plasmă. Testul rapid de confirmare
HIV 1/2 este un test

33000000-0
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100.00Bucată16.1 Test rapid de confirmare a anticorpilor anti
HIV ½ direct din  sânge

imunocromatografic de o singură
utilizare pentru confirmarea și
diferențierea anticorpilor
individuali la tipurile 1 și 2 ale
virusului imunodeficienței umane
(HIV-1 și HIV-2) în sângele
integral al sângelui, sau probe de
plasmă.
Testul confirmator HIV 1/2 ce
utilizează proteina A de legare a
anticorpului, care este conjugat cu
particule colorante coloidal gold ca
conjugat și HIV-1 (p31, gp160,
p24, gp41) și antigene HIV-2
(gp36, gp140), care sunt legate de
faza solidă a membranei.
Rezultatul final se vizualizează la
30 min.
Sensibilitate 100%,    Specificitate
≥ 97,3 %. Termen de livrare -
octombrie 2021.Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul dat, Certificat ISO 13485;
Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.

33000000-0

17 Teste rapide pentru determinarea
anticorpilor anti HCV din sângele capilar

7100.00Bucată17.1 Teste rapide pentru determinarea anticorpilor
anti HCV din sângele capilar

Teste rapide pentru determinarea
anticorpilor anti HCV din sângele
capilar. Principiul testului:
Testul rapid pentru detectarea
anticorpilor anti - HCV este o
analiză rapidă imunocromatografică
in vitro, concepută pentru detecția
calitativă a anticorpilor specifici
pentru HCV, în ser uman, plasmă
(heparină,
EDTA și citrat de sodiu), sângele
venos și sângele capilar. Probele
reactive ar trebui să fie retestate
pentru teste suplimentare, fie prin
tehnologii de testare a acidului
nucleic (NAT) pentru detectarea
testării ARN-ului HCV sau a
testului pentru antigenul HCV de
bază, pentru a identifica infecția
HCV acută. Testul conține o bandă
de membrană din nitroceluloză,
care este pre-acoperită cu antigenul
de captură HCV recombinant
(miez, NS3, NS4 și NS5) la
regiunea liniei de testare (T).
proteina A-conjugat de aur coloidal
și specimenul se deplasează de-a
lungul membranei
cromatografic în regiunea de
testare. Aici există proteina antigen-
anticorp O particulă de aur
forme complexe într-o linie vizibilă

33000000-0
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7100.00Bucată17.1 Teste rapide pentru determinarea anticorpilor
anti HCV din sângele capilar

cu grad ridicat de sensibilitate și
specificitate. Acest test
dispozitivul are litere "T" și "C"
reprezentând linia de test și linia de
control pe suprafața
cazul. Atât linia de test, cât și linia
de control din fereastra de rezultate
nu sunt vizibile înainte
aplicarea eșantionului. Linia de
control este un control procedural.
Linia de control ar trebui să fie.
Prezentarea trusei:
Trusa include
1. Testele ambalate individual în
cutii a câte 25/30  per cutie.
2. Lanseta sterilă de unic uz pentru
fiecare test, a câte 25/30  per cutie.
3. Șervețele cu alcool pentru fiecare
test, a câte 25/30  per cutie.
4. Buffer pentru utilizarea testului
(1 sau 2 tuburi valabile pentru
25/30  de teste).
5. Pipeta de unic uz pentru fiecare
test, a câte 25/30  per cutie.
6. Instrucțiunea de utilizare.
Sensibilitatea 100 %
Specificitatea 100 %
Fiecare test trebuie să fie ambalat
separat și închis ermetic.
Testele trebuie sa conțină inscripția
IVD, CE și obligator trebuie să fie
precalificate de OMS. Certificat CE
sau declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat, Certificat ISO 13485;
Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set..
Termen de livrare -octombrie 2021

33000000-0

18 Teste rapide pentru determinarea
anticorpilor anti HBV

5700.00Bucată18.1 Teste rapide pentru determinarea anticorpilor
anti HBV

Teste rapide pentru determinarea
anticorpilor anti HBV. Testul
HBsAg este un test in vitro
imunocromatografic, rapid,
conceput pentru detecția calitativă a
antigenului hepatitic B, în ser
uman, plasmă (heparină, EDTA și
citrat de sodiu) sau sânge integral
venos (heparină, EDTA și citrat de
sodiu). SD
Membrana este pre-acoperită cu
anti-HBsAg monoclonal de șoarece
pe linia de testare și IgG
monoclonal anti-pui de șoarece pe
regiunea liniei de control. În timpul
testării, specimenul este lăsat să
reacționeze cu conjugatul colorat
(coloid de aur conjugat cu
monoclonal antiHBsAg de șoarece)
care a fost pre-acoperit pe banda de

33000000-0
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5700.00Bucată18.1 Teste rapide pentru determinarea anticorpilor
anti HBV

testare. Amestecul
(anti-HBsAg + HBsAg
monoclonală de șoarece în
specimen) apoi se mișcă în sus pe
membrana cromatografic prin
acțiunea capilară. Pentru un rezultat
reactiv, o culoare violet line cu
complexul de conjugat colorat
monoclonal anti-HBsAg de
culoarea pielii se va forma în
regiunea liniei de test a ferestrei de
rezultate.
Prezentarea trusei:
Trusa include:
1. Testele ambalate individual în
cutii a câte 25/30 per cutie.
2. Lanseta sterilă de unic uz pentru
fiecare test, a câte 25/30 per cutie.
3. Șervețele cu alcool pentru fiecare
test, a câte 25/30  per cutie.
4. Buffer pentru utilizarea testului
(1 sau 2 tuburi valabile pentru
25/30  de teste).
5. Pipeta de unic uz pentru fiecare
test, a câte 25/30  per cutie.
6. Instrucțiunea de utilizare.
Sensibilitatea 100 %
Specificitatea  99 %
Fiecare test trebuie să fie ambalat
separat și închis ermetic.
Testele trebuie sa conțină inscripția
IVD, CE și obligator trebuie să fie
precalificate de OMS.
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat, Certificat ISO 13485; Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.

33000000-0

19 Teste rapide pentru determinarea
anticorpilor anti-Treponema pallidum
(Sifilis)

2700.00Bucată19.1 Teste rapide pentru determinarea anticorpilor
anti-Treponema pallidum (Sifilis)

Principiul testului:
Testul Rapid HIV-1/2,
imunocromatografic, de o singură
utilizare, pentru detectarea
calitativă a anticorpilor anti-
Treponema palllidum.
Testul este destinat utilizării în
locuri de îngrijire pentru a facilita
diagnosticarea sifilisului. În calitate
de antigene sunt utilizate cel puțin:
proteina recombinată sau peptida
gp41  HIV 1, peptida gp36 a HIV2
(generația III)
Prezentarea trusei:
Trusa include
1. Testele ambalate individual în
cutii a câte 25/30  per cutie.
2. Lanseta sterilă de unic uz pentru

33000000-0
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2700.00Bucată19.1 Teste rapide pentru determinarea anticorpilor
anti-Treponema pallidum (Sifilis)

fiecare test, a câte 25/30  per cutie.
3. Șervețele cu alcool pentru fiecare
test, a câte 25/30  per cutie.
4. Buffer pentru utilizarea testului
(1 sau 2 tuburi valabile pentru
25/30  de teste).
5. Pipeta de unic uz pentru fiecare
test, a câte 25/30  per cutie.
6. Instrucțiunea de utilizare.
Dispozitivul de testare trebuie să
conțină banda de control al calității
testului și banda testului.
Validarea testului și evaluarea
rezultatului testării se face vizual.
Durata testării mostrei de sânge să
nu depășească 30 minute.
Instrucțiunea care însoțește testul,
trebuie să conțină descrierea clară a
procedurilor de prelevare, testare a
mostrei pe sânge (capilar/venos),
validării testului, evaluării
rezultatului (pozitiv, negativ,
invalid) și procedarea în caz de
obținere a rezultatului pozitiv.
Precauții speciale pentru
depozitarea și transport, termen de
valabilitate, securitate și precauții
de lucru.
Sensibilitatea : >  99%
Specificitatea : >  99%
Fiecare test trebuie să fie ambalat
separat și închis ermetic.
Testele trebuie sa conțină inscripția
IVD, CE și obligator trebuie să fie
precalificate de OMS. Certificat CE
sau declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat, Certificat ISO 13485;
Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set..
Termen de livrare -octombrie 2021

33000000-0

20 Determinarea HLA B*5701 în PCR Real
Time

100.00Bucată20.1 Test real time pentru determinarea alelei
HLA* B 5701. Set de extragere ARN/ADN și
set de amplificare.

Testul HLA B * 5701 Real-TM se
bazează pe două procese majore:
izolarea ADN-ului genomic din
specimene și amplificare în timp
real cu primeri specifici alelelor.
PCR în timp real. MATERIALE
PREVĂZUTE
Reactiv Descriere Volum, ml
Cantitate
PCR-mix-1-FRT HLA lichid
limpede incolor 0,6 2 tuburi
RT-PCR-mix-2-FL lichid limpede
incolor 0,3 2 tuburi
Polimerază (TaqF) lichid limpede
incolor 0,03 2 tuburi
TE-tampon lichid incolor incolor
0,07 2 tuburi

33000000-0
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100.00Bucată20.1 Test real time pentru determinarea alelei
HLA* B 5701. Set de extragere ARN/ADN și
set de amplificare.

ADN - ul de control pozitiv HLA B
* 5701 și
ADN uman (C +) lichid limpede
incolor 0,2 1 tub
Control negativ (C -) * lichid
limpede incolor 0,5 4 tuburi
monitorizarea intensităților
fluorescenței permite detectarea
acumulării produsului fără
redeschiderea tuburilor de reacție
după rularea PCR. Kitul HLA B *
5701 Real-TM PCR este o metodă
calitativă
test care conține IC Controlul intern
(gena beta-globină umană), care
permite controlul
prezența materialului celular în
kitul de extragere a probei și a
ADN-ului. "
Testele sa fie compatibile cu
instrumentul Rotor Gene 6000
Corbet. Termen de livrare -
octombrie 2021.

33000000-0

21 Depistarea Antigenului criptococcal
1000.00Bucată21.1 Teste rapid imunocromatografic pentru

determinarea calitativă si semicantitativa a Ag
criptococcal

Analiza fluxului lateral al
antigenului criptococic este un test
imunocromatografic pentru
detectarea calitativă și semi-
cantitativă a antigenului criptococ.
Testul se bazează pe detectarea din
sange a antigenului criptococcal si
perioada de incubatie 10 min.
Termen de livrare iunie 2021.
1. Termenul de valabilitate restant
(la momentul livrării) va constitui:
nu mai puţin de 60% din cel iniţial
pentru dacă termenul de valabilitate
este  de 2 ani şi mai mult şi de 80%
din cel iniţial dacă termenul de
valabilitate este de  până la  2 ani.
2. Standard de fabricare –  marcajul
IVD, precalificare OMS (pentru
testele rapide).
3. Testele trebuie sa fie prezentate
in ambalajul producătorului.
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat, Certificat ISO 13485; Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set..

33000000-0

22 Depistarea Antigenului LAM
1000.00Bucată22.1 Test rapid de depistare a antigenului lipoara-

binomannan in urina
Test point-of-care, pentru a depista
TBC activa la pacienții cu infectia
HIV, oferind rezultate în doar 25
minute. Materialul de investigat
este urina.Termen de livrare -iunie
2021    1. Termenul de valabilitate

33000000-0
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1000.00Bucată22.1 Test rapid de depistare a antigenului lipoara-
binomannan in urina

restant (la momentul livrării) va
constitui:  nu mai puţin de 60% din
cel iniţial pentru dacă termenul de
valabilitate este  de 2 ani şi mai
mult şi de 80% din cel iniţial dacă
termenul de valabilitate este de
până la  2 ani.
2. Standard de fabricare – Certificat
ISO 13485, marcajul IVD,
Certificat CE si precalificare OMS
(pentru testele rapide).
3. Testele trebuie sa fie prezentate
in ambalajul producătorului.

33000000-0

23 Teste pentru determinarea anticorpilor la
antigenul cardiolipinic testul RPR – test
netreponemic (nespecific), N100

200000.00Bucată23.1 Teste pentru determinarea anticorpilor la
antigenul cardiolipinic testul RPR – test
netreponemic (nespecific), N100

Suspensie antigenica:
microparticule de carbune acoperite
cu complexe lipidice: cardiolipina,
lecitina si colesterol, cu conservant.
Control pozitiv -  preparat din ser
imun cu conservant. Control
negativ - preparat din ser cu
conservant.
Carduri  pentru test - De unică
folosință sau carduri reutilizabili
pînă la 10 locuri rotunde cu
marginea colorată sau evidențiata,
incluse în set pentru 100 teste.
Baghete pentru etalarea probei - de
unică folosință incluse în  set pentru
100 teste.
Sensibilitate 99.99%,  Specificitate
≥ 98%. Termen de livrare -
octombrie 2021.
2. La cerere de prezentat mostre
pentru testare. Ofertantul sa asigure
prezența specialistului la
procedurile de testare a monstrelor.
3. Test sistemele RPR și TPHA să
fie de la același procuducător.
4. Prezentarea instrucțiunii
originale la test.
1. Termenul de valabilitate restant
(la momentul livrării) va constitui:
nu mai puţin de 60% din cel iniţial
pentru dacă termenul de valabilitate
este  de 2 ani şi mai mult şi de 80%
din cel iniţial dacă termenul de
valabilitate este de  până la  2 ani.
2. Standard de fabricare – marcajul
IVD,  precalificare OMS (pentru
testele rapide).
3. Testele trebuie sa fie prezentate
in ambalajul producătorului. 4.
Testele să fie de a același
producător.  Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul dat, Certificat ISO 13485;
Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

200000.00Bucată23.1 Teste pentru determinarea anticorpilor la
antigenul cardiolipinic testul RPR – test
netreponemic (nespecific), N100

obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.

33000000-0

10000.00Bucată23.2 Teste TPHA – pentru detecţia anticorpilor
antitreponema palidum în serul sanguin uman
prin microhepaglutinare, N100

Celule sensibilizante eritrocite de
găină conservate şi sensibilizate cu
antigen T. palidum
Seruri de control
Seruri pozitive – serum s-au plasmă
umană defibrinată
Seruri negative – serum s-au
plasmă umană defibrinată
Diluent  - soluţie salină cu
absorbant.
Reactivele să păstreze stabilitatea la
tº - 4ºC;
Repartizarea reagenţilor în plăci
doar cu pipeta automată;
Fiecare Kit să fie prevăzut pentru
100 teste; Sensibilitate 100%;
; Specificitate  100%; Termen de
livrare -octombrie 2021.
1. Standard de fabricare – Certificat
ISO, marcajul IVD, Certificat CE.
2. La cerere de prezentat mostre
pentru testare. Ofertantul sa asigure
prezența specialistului la
procedurile de testare a monstrelor.
3. 3. Test sistemele RPR și TPHA
să fie de la același procuducător.
4. Prezentarea instrucțiunii
originale la test.
1. Termenul de valabilitate restant
(la momentul livrării) va constitui:
nu mai puţin de 60% din cel iniţial
pentru dacă termenul de valabilitate
este  de 2 ani şi mai mult şi de 80%
din cel iniţial dacă termenul de
valabilitate este de  până la  2 ani.
2. Standard de fabricare – Certificat
ISO 13485, marcajul IVD,
Certificat CE si precalificare OMS
(pentru testele rapide).
3. Testele trebuie sa fie prezentate
in ambalajul producătorului. Testele
să fie de a același producător.
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat, Certificat ISO 13485; Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set..

33000000-0

24 Set imunoenzimatic pentru aprecierea
anticorpilor IgG anti Treponema palidum.

1920.00Bucată24.1 Set imunoenzimatic pentru aprecierea
anticorpilor IgG anti Treponema palidum.

Stripuri sensibilizate cu anticorpi
specifici IgG anti Treponema
palidum.
Stripuri ușor detaşabile cu
posibilitatea folosirii godeurilor
unice.

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1920.00Bucată24.1 Set imunoenzimatic pentru aprecierea
anticorpilor IgG anti Treponema palidum.

Probe pozitive de control,
inactivate.
Probe negative de control,
inactivate.
Conjugat flacon. Anticorpi specifici
IgG marcată.
Soluţie (flacon) – pentru diluţia
prealabilă.
Soluţie (flacon) – pentru diluţia
serului.
Soluţie (flacon) – pentru diluţia
conjugatului.
Soluţie bufer fosfat - salină
concentrată
Soluţie bufer substrat.
Tetrametilbenzidin (flacon).
Stop – reagent (flacon).
Peliculă pentru acoperirea planşetei.
Vârfuri de o singură utilizare. >99,5
%;  Sensibilitate 100%;
; Specificitate > 99,5%; Termen de
livrare -iunie 2021
2. La cerere de prezentat mostre
pentru testare. Ofertantul sa asigure
prezența specialistului la
procedurile de testare a mostrelor.
3. Test sistemele pentru
determinarea  imună globulinelor
IgM şi IgG să fie de la același
producător pentru ELISA.
4. Prezentarea instrucțiunii
originale la test.
1. Termenul de valabilitate restant
(la momentul livrării) va constitui:
nu mai puţin de 60% din cel iniţial
pentru dacă termenul de valabilitate
este  de 2 ani şi mai mult şi de 80%
din cel iniţial dacă termenul de
valabilitate este de  până la  2 ani.
2. Standard de fabricare –  marcajul
IVD, precalificare OMS (pentru
testele rapide).
3. Testele trebuie sa fie prezentate
in ambalajul producătorului. Testele
să fie de a același producător.
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat,  Certificat ISO 13485; Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set..

33000000-0

960.00Bucată24.2 Set imunoenzimatic pentru detectarea
anticorpilor IgM anti Treponema palidum.

Stripuri sensibilizate cu anticorpi
specifici IgM anti Treponema
Palidum.
Stripuri ușor detaşabile cu
posibilitatea folosirii godeurilor
unice.
Probe pozitive de control,
inactivate.

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

960.00Bucată24.2 Set imunoenzimatic pentru detectarea
anticorpilor IgM anti Treponema palidum.

Probe negative de control,
inactivate.
Conjugat (flacon) . Anticorpi
specifici IgM marcată.
Soluţie (flacon) – pentru diluţia
prealabilă.
Soluţie (flacon) – pentru diluţia
serului şi conjugatului.
Soluţie bufer fosfat - salin
concentrată.
Soluţie bufer  substrat.
Tetrametilbenzidin (flacon).
Stop – reagent (flacon).
Peliculă pentru acoperirea planşetei.
Vârfuri de o singură utilizare.
Stripuri detaşabile cu posibilitatea
folosirii godeurilor unice. > 99,5%
Stabilitatea – 100%
 > 99,5% Termen de livrare -iunie
2021
2. La cerere de prezentat mostre
pentru testare. Ofertantul sa asigure
prezența specialistului la
procedurile de testare a monstrelor.
3. Test sistemele pentru
determinarea  imună globulinelor
IgM şi IgG să fie de la același
producător pentru ELISA.
4. Prezentarea instrucțiunii
originale la test.
1. Termenul de valabilitate restant
(la momentul livrării) va constitui:
nu mai puţin de 60% din cel iniţial
pentru dacă termenul de valabilitate
este  de 2 ani şi mai mult şi de 80%
din cel iniţial dacă termenul de
valabilitate este de  până la  2 ani.
2. Standard de fabricare – Certificat
ISO 13485, marcajul IVD,
Certificat CE si precalificare OMS
(pentru testele rapide).
3. Testele trebuie sa fie prezentate
in ambalajul producătorului. Testele
să fie de a același producător.
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat, Certificat ISO 13485; Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set..

33000000-0

25 Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis
prin Western blot Ig G

500.00Bucată25.1 Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis
prin Western blot Ig G

kit – 16/20/24 teste
Fiecare test sistem să conţină
treiler, planşetă specială din
polisterol. Reagenţii, soluţiile din
set să fie lichizi şi gata de lucru, în
cazul când nu sânt
liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

500.00Bucată25.1 Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis
prin Western blot Ig G

mult de 30 zile. Test sistemul să
conţină nu mai puţin de cinci
calibratori pentru determinarea
cantitativă a anticorpilor. Setul să
conţină, in afară de controlul
pozitiv şi negativ, calibrator pentru
seturile cu determinare calitativă a
antigenelor şi anticorpilor.
Stripurile să fie detaşabile,
posibilitatea de a rupe stripul şi de a
folosi câte un godeu. Să fie posibil
de a testa câte оprobă. sensibilitate
> 99,8%; Specificitate > 99,5%
Termen de livrare -iunie 2021
2. La cerere de prezentat mostre
pentru testare. Ofertantul sa asigure
prezența specialistului la
procedurile de testare a mostrelor.
3. Test sistemele pentru
determinarea  imună globulinelor
IgM şi IgG să fie de la același
producător pentru  Blot.
4. Prezentarea instrucțiunii
originale la test. 5.Testele să fie de
a același producător.
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat, Certificat ISO 13485;  marcajul
IVD, Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.

33000000-0

500.00Bucată25.2 Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis
prin Western blot Ig M

kit – 16/20/24 teste
Fiecare test sistem să conţină
treiler, planşetă specială din
polisterol. Reagenţii, soluţiile din
set să fie lichizi şi gata de lucru, în
cazul când nu sânt
liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie
stabile mai mult de 30 zile. Test
sistemul să conţină nu mai puţin de
cinci calibratori pentru
determinarea cantitativă a
anticorpilor. Setul să conţină, in
afară de controlul pozitiv şi negativ,
calibrator pentru seturile cu
determinare calitativă a antigenelor
şi anticorpilor.
Stripurile să fie detaşabile,
posibilitatea de a rupe stripul şi de a
folosi câte un godeu. Să fie posibil
de a testa câte оprobă.  Sensibilitate
> 99,8%; Specificitate > 99,5%
Termen de livrare -iunie 2021
2. La cerere de prezentat mostre
pentru testare. Ofertantul sa asigure
prezența specialistului la
procedurile de testare a mostrelor.
3. Test sistemele pentru
determinarea  imună globulinelor

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

500.00Bucată25.2 Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis
prin Western blot Ig M

producător pentru Blot.
4. Prezentarea instrucțiunii
originale la test. 5. Testele să fie de
a același producător.
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat, Certificat ISO 13485; marcajul
IVD, Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.

33000000-0

26 Godeuri TPHA –
300.00Bucată26.1 Godeuri TPHA – Placi pentru efectuarea testelor

TPHA. Termen de livrare -
octombrie 2021.
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat, Certificat ISO 13485; marcajul
IVD, Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.

33000000-0

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
Conform specificațiilor pentru fiecare poziție în parte
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

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi
echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului conform Formularului

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

urmează a fi atribuit (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

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

Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (se va indica)

Nu

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

Da

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

Nu

11 Raportul financiar Ultimutul raport finaciar/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 Garanţia pentru ofertă (F3.2) -original- prevăzută în punctul IPO 23,1; conform
formularului F 3.2 din Documentația standard

Da

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

Da

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

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

Da

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

Da

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

Da

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

Da

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

- confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Ofertantului;

Da

22 Declaratie Pentru produsele noi sau necunoscute, vor fi prezentate
mostre de către potențialii cîștigători în termen de 5
zile de la solicitare, original, confirmat prin aplicarea
semnăturii și ștampilei ofertantului

Da

23 Declarație prin care se garantează că termenul de valabilitate
restant (la momentul livrării) va constitui: nu mai puţin
de 60% din cel iniţial pentru vîrfuri sterile cu o
valabilitate de 2 ani şi mai mult şi de 80% din cel
iniţial pentru vîrfuri sterile cu o valabilitate de până la
2 ani, original, cu aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului.

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

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

Setul de documente poate fi primit la adresa: http://capcs.md/anunturi-licitatii-2020/.
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: 29.09.2020 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

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

29.09.2020 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 1%

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

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

Conducătorul grupului de lucru: ANTOCI IVAN
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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: Achiziţionarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru
realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul
2021

1.3. Numărul procedurii: 20/00149
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publică
1.5. Codul CPV: 33100000-1
1.6. Numărul şi data Buletinului

Achiziţiilor Publice:
57 din 04.09.2020

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor
publici:

Ministerul Finanțelor

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 Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile
1.12. Limba de comunicare: De stat
1.13. Pentru clarificarea documentelor de

atribuire, adresa autorităţii
contractante este:

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

1.14. Contract de achiziţie rezervat
atelierelor protejate

2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice:

Nr. d/o Cod CPV Denumire Bunuri solicitate
Unitatea

de
măsură

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă

1 Teste pentru flowcitometrie BD FACS
Count TM

1.1 33000000-0 BD FACS Count TM Reagents, kit 50 teste Set 120.00 BD FACS Count TM Reagents kit, 50
teste. Teste pentru determinarea cantitativă
a CD4 în cifre absolute, compatibil cu
celulele sistemul BD FACS Count.
Instrucțiunea de utilizare să fie
prezentatată la momentul livrării. 1.
Termenul de valabilitate restant (la
momentul livrării) va constitui: nu mai
puţin de 60% din cel iniţial pentru testele
cu o valabilitate de 2 ani şi mai mult şi de
80% din cel iniţial pentru testele cu o
valabilitate de până la 2 ani. Certificat CE
sau declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul dat,
Certificat ISO 13485; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Prezentarea
dovezii precalificării OMS, a marcajului
CE și IVD. La livrare să prezinte
cerificatele de conformitate cu indicarea
denumirea, numărul lotului, seria, termenii
de valabilitate, condiţiile de păstrare.
Terme de livrare August -2021
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1.2 33000000-0 BD FACS Count TM Control kit, 25 teste Set 6.00 BD FACS Count TM Control kit, 25 teste.
Teste de control pentru asigurarea
controlului de determinare a celulelor
CD4 în cifre absolute, compatibil cu
celulele sistemul BD FACS Count.
Instrucțiunea de utilizare să fie
prezentatată la momentul livrării. 1.
Termenul de valabilitate restant (la
momentul livrării) va constitui: nu mai
puţin de 60% din cel iniţial pentru testele
cu o valabilitate de 2 ani şi mai mult şi de
80% din cel iniţial pentru testele cu o
valabilitate de până la 2 ani. Certificat CE
sau declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul dat,
Certificat ISO 13485; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.. Prezentarea
marcajului CE și IVD. La livrare să
prezinte cerificatele de conformitate cu
indicarea denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare.Termen de livrare - August -2021

1.3 33000000-0 BD FACS Flow TM, Litru 200.00 BD FACS Flow TM, butelie 20 litri.
Soluție de lucru pentru realizarea testului
cantitativ CD4 compatibil cu celulele
sistemul de flowcitometrie BD FACS
Count Instrucțiunea de utilizare să fie
prezentatată la momentul livrării.
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul dat,
Certificat ISO 13485; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. La livrare să
prezinte cerificatele de conformitate cu
indicarea denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare.Prezentarea marcajului CE și
IVD. Termen de livrare - august -2021

1.4 33000000-0 BD FACS Clean TM, Litru 20.00 BD FACS Clean TM, butelie 5 litri.
Soluție de curățare a sistemului BC FACS
Count. Instrucțiunea de utilizare să fie
prezentatată la momentul livrării.
Termenul de valabilitate restant (la
momentul livrării) va constitui: nu mai
puţin de 60% din cel iniţial pentru testele
cu o valabilitate de 2 ani şi mai mult şi de
80% din cel iniţial pentru testele cu o
valabilitate de până la 2 ani. Certificat ISO
13845, Certificat de calitate per lot
distribuit. Prezentarea marcajului CE și
IVD. La livrare să prezinte cerificatele de
conformitate cu indicarea denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare.Termen
de livrare - August -2021
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1.5 33000000-0 BD FACS Control blood, 2,5 ml Set 2.00 BD FACS Control blood, 2,5 ml. Sînge
standardizat pentru utilizarea în calitate de
control în sistemul flowcitometriei pentru
determinarea celulelor CD4. Instrucțiunea
de utilizare să fie prezentatată la
momentul livrării. Declarație prin care se
garantează că termenul de valabilitate
restant (la momentul livrării) va constitui:
nu mai puţin de 60% din cel iniţial pentru
testele cu o valabilitate de 2 ani şi mai
mult şi de 80% din cel iniţial pentru
testele cu o valabilitate de până la 2 ani.
CCertificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat, Certificat ISO 13485;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Prezentarea
marcajului CE și IVD. Termen de livrare -
August -2021

2 Teste compatibile cu platforma
GeneXpert

2.1 33000000-0 Xpert HIV-1 Viral Load Set 600.00 Xpert HIV-1 Viral Load, N10. Teste
pentru determinarea ARN HIV compatibil
u platforma GeneXpert . Instrucțiunea de
utilizare să fie prezentatată la momentul
livrării. Declarație prin care se garantează
că termenul de valabilitate restant (la
momentul livrării) va constitui: nu mai
puţin de 60% din cel iniţial pentru testele
cu o valabilitate de 2 ani şi mai mult şi de
80% din cel iniţial pentru testele cu o
valabilitate de până la 2 ani. Certificat ISO
13485, Certificat de calitate per lot
distribuit. Prezentarea dovezii
precalificării OMS, a marcajului CE și
IVD. La livrare să prezinte cerificatele de
conformitate cu indicarea denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare.Termen
de livrare - octombrie 2021

2.2 33000000-0 Xpert HIV-1 Qual Set 65.00 Xpert HIV-1 Qual, N10. Teste pentru
determinarea acizilor nucleici totali HIV-
1, compatibil cu platforma GeneXpert.
Instrucțiunea de utilizare să fie
prezentatată la momentul livrării.
Declarație prin care se garantează că
termenul de valabilitate restant (la
momentul livrării) va constitui: nu mai
puţin de 60% din cel iniţial pentru testele
cu o valabilitate de 2 ani şi mai mult şi de
80% din cel iniţial pentru testele cu o
valabilitate de până la 2 ani. Certificat CE
sau declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul dat,
Certificat ISO 13485; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Prezentarea
dovezii precalificării OMS, a marcajului
CE și IVD. La livrare să prezinte
cerificatele de conformitate cu indicarea
denumirea, numărul lotului, seria, termenii
de valabilitate, condiţiile de
păstrare.Termen de livrare - august 2021
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2.3 33000000-0 Xpert Check Set 3.00 Xpert Check, N5. Teste pentru efectuarea
testului de calibrare/mentinanță a
modulelor din platforma GeneXpert.
Instrucțiunea de utilizare să fie
prezentatată la momentul livrării.
Declarație prin care se garantează că
termenul de valabilitate restant (la
momentul livrării) va constitui: nu mai
puţin de 60% din cel iniţial pentru testele
cu o valabilitate de 2 ani şi mai mult şi de
80% din cel iniţial pentru testele cu o
valabilitate de până la 2 ani. Certificat CE
sau declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul dat,
Certificat ISO 13485; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Prezentarea
marcajului CE și IVD. La livrare să
prezinte cerificatele de conformitate cu
indicarea denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare.Termen de livrare -octombrie
2021

3 Consumabile pentru Flowcitometrie și
determinarea ARN HIV

3.1 33000000-0 Vârfuri sterile 10-100 ul Bucată 9600.00 Vârfuri sterile 10-100 ul, cu filtru, curate
de ADN si ARN, ambalate in format
steril, pentru dozatoare automate.
Declarație prin care se garantează că
termenul de valabilitate restant (la
momentul livrării) va constitui: nu mai
puţin de 60% din cel iniţial pentru vîrfuri
sterile cu o valabilitate de 2 ani şi mai
mult şi de 80% din cel iniţial pentru
vîrfuri sterile cu o valabilitate de până la 2
ani. Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat, Certificat ISO 13485;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Prezentarea
marcajului CE și IVD. Termen de livrare -
iunie 2021

4 Consumabile pentru Flowcitometrie și
determinarea ARN HIV

4.1 33000000-0 Vârfuri sterile 100-1000 ul Bucată 9600.00 Vârfuri sterile 100-1000 ul cu filtru, curate
de ADN si ARN, ambalate in format
steril, pentru dozatoare automate
Declarație prin care se garantează că
termenul de valabilitate restant (la
momentul livrării) va constitui: nu mai
puţin de 60% din cel iniţial pentru vîrfuri
sterile cu o valabilitate de 2 ani şi mai
mult şi de 80% din cel iniţial pentru
vîrfuri sterile cu o valabilitate de până la 2
ani.Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat, Certificat ISO 13485;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Prezentarea
i marcajului CE și IVD. Termen de livrare
- iunie 2021
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5 Consumabile pentru Flowcitometrie și
determinarea ARN HIV

5.1 33000000-0 Vacutainer K3 EDTA 1,0 ml Bucată 650.00 Vacutainer K3 EDTA 1,0 ml, Tub de
colectare a sângelui cu sistemul vaccum
cu adaus de anticoagulant K3 EDTA.
Ambalate în format steril. Declarație prin
care se garantează că termenul de
valabilitate restant (la momentul livrării)
va constitui: nu mai puţin de 60% din cel
iniţial pentru vîrfuri sterile cu o
valabilitate de 2 ani şi mai mult şi de 80%
din cel iniţial pentru vîrfuri sterile cu o
valabilitate de până la 2 ani. Certificat CE
sau declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul dat,
Certificat ISO 13485; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.distribuit.
Prezentarea marcajului CE și IVD.Termen
de livrare - iunie 2021

6 Consumabile pentru Flowcitometrie și
determinarea ARN HIV

6.1 33000000-0 Vacutainer K3 EDTA 3,0 ml Bucată 6000.00 Vacutainer K3 EDTA 3,0 ml, Tub de
colectare a sângelui cu sistemul vaccum
cu adaus de anticoagulant K3 EDTA.
Ambalate în format steril. Declarație prin
care se garantează că termenul de
valabilitate restant (la momentul livrării)
va constitui: nu mai puţin de 60% din cel
iniţial pentru vîrfuri sterile cu o
valabilitate de 2 ani şi mai mult şi de 80%
din cel iniţial pentru vîrfuri sterile cu o
valabilitate de până la 2 ani. Certificat CE
sau declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul dat,
Certificat ISO 13485; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.. Prezentarea
marcajului CE și IVD. Termen de livrare -
iunie 2021

7 Consumabile pentru Flowcitometrie și
determinarea ARN HIV

7.1 33000000-0 Vacutainer K3 EDTA 4.0 ml Bucată 6000.00 Vacutainer K3 EDTA 4.0 ml, Tub de
colectare a sângelui cu sistemul vaccum
cu adaus de anticoagulant K3 EDTA.
Ambalate în format steril. Declarație prin
care se garantează că termenul de
valabilitate restant (la momentul livrării)
va constitui: nu mai puţin de 60% din cel
iniţial pentru vîrfuri sterile cu o
valabilitate de 2 ani şi mai mult şi de 80%
din cel iniţial pentru vîrfuri sterile cu o
valabilitate de până la 2 ani. Certificat
ISO13485, Certificat de calitate per lot
distribuit. Prezentarea marcajului CE și
IVD.Termen de livrare - iunie 2021

8 Consumabile pentru Flowcitometrie și
determinarea ARN HIV
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8.1 33000000-0 Cryotuburi sterile 2ml Bucată 3000.00 Cryotuburi sterile 2ml, Tuburi rezistente la
-80°C și compatibile cu boxe de pastrare.
Declarație prin care se garantează că
termenul de valabilitate restant (la
momentul livrării) va constitui: nu mai
puţin de 60% din cel iniţial pentru vîrfuri
sterile cu o valabilitate de 2 ani şi mai
mult şi de 80% din cel iniţial pentru
vîrfuri sterile cu o valabilitate de până la 2
ani. Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat, Certificat ISO 13485;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.. .
Prezentarea marcajului CE și IVD.
Termen de livrare - iunie 2021.
Compatibil cu Cryoboxe cu 81/100
godeuri (poziția 8.2)

8.2 33000000-0 Cryoboxe cu 81/100 godeuri Bucată 100.00 Cryoboxe cu 81/100 godeuri. Boxe de
depozitare a cryotuburilor, din plastic cu
81 sau 100 godeuri. Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul dat,
Certificat ISO 13485; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.Prezentarea
marcajului CE și IVD. Termen de livrare -
iunie 2021. Compatibil cu Cryotuburi
sterile 2ml (poziția 8.1).

9 Consumabile pentru Flowcitometrie și
determinarea ARN HIV

9.1 33000000-0 Microtuburi cu capac filetat 2,0 ml Bucată 5000.00 Microtuburi cu capac filetat 2,0 ml.
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat, Certificat ISO 13485;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Prezentarea
marcajului CE și IVD. Declarație prin care
se garantează că termenul de valabilitate
restant (la momentul livrării) va constitui:
nu mai puţin de 60% din cel iniţial pentru
testele cu o valabilitate de 2 ani şi mai
mult şi de 80% din cel iniţial pentru
testele cu o valabilitate de până la 2 ani.
Termen de livrare - iunie 2021

10 Hârtie protector
10.1 33000000-0 Hârtie protector Bucată 100.00 Hârtie de filtru pentru uz de laborator.

Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat, Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Termen de
livrare - iunie 2021

11 Alcool etilic 70%
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11.1 33000000-0 Alcool etilic 70% Litru 25.00 Alcool etilic 70%. Form ambalare 1 L.
Declarație prin care se garantează că
termenul de valabilitate restant (la
momentul livrării) va constitui: nu mai
puţin de 60% din cel iniţial pentru vîrfuri
sterile cu o valabilitate de 2 ani şi mai
mult şi de 80% din cel iniţial pentru
vîrfuri sterile cu o valabilitate de până la 2
ani. Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.. Termen de
livrare - iunie 2021

12 Test rapid de depistare a anticorpilor
anti HIV ½ și a anticorpilor anti-TP în
sânge (test de bază AMP)
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12.1 33000000-0 Test rapid combinat de depistare a
anticorpilor anti HIV ½ și a anticorpilor
anti-Treponema pallidum în sânge
capilar/ser/plasma

Bucată 65000.00 Testul Rapid imunocroma-tografic, de o
singură utilizare, pentru detectarea
calitativă a anticorpilor (IgG, IgM, IgA)
specifici la HIV ½ la virusul
imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1)
și de tip 2 (HIV-2) în, sânge integral
(capilar), sau venos (ser/plasma) si
antigenul Treponema palllidum simultan
in același test. Testul este destinat utilizării
în locuri de îngrijire pentru a facilita
diagnosticarea infecției cu HIV1/2 si
sifilis. În calitate de antigene sunt utilizate
cel puțin: proteina recombinată sau
peptida gp41 HIV 1, peptida gp36 a HIV2
(generația III) Prezentarea trusei: Trusa
include 1. Testele ambalate individual în
cutii a câte 25 per cutie. 2. Lanceta sterilă
de unic uz pentru fiecare test, a câte 25 per
cutie. 3. Servețele cu alcool pentru fiecare
test, a câte 25 per cutie. 4. Buffer pentru
utilizarea testului (1 sau 2 tuburi valabile
pentru 25 de teste). 5. Pipeta de unic uz
pentru fiecare test, a câte 25 per cutie. 6.
Instrucțiunea de utilizare. Dispozitivul de
testare trebuie să conțină banda de control
al calității testului și banda testului.
Validarea testului și evaluarea rezultatului
testării se face vizual. Durata testării
mostrei de sânge să nu depășească 20
minute. Instrucțiunea care însoțește testul,
trebuie să conțină descrierea clară a
procedurilor de prelevare, testare a
mostrei pe sânge (capilar/venos), validării
testului, evaluării rezultatului (pozitiv,
negativ, invalid) și procedarea în caz de
obținere a rezultatului pozitiv. Precauții
speciale pentru depozitarea și transport,
termen de valabilitate, securitate și
precauții de lucru. Sensibilitatea : ≥ 99%
Specificitatea : ≥ 98% Valoarea predictivă
pozitivă : ≥ 99%; Fiecare test trebuie să
fie ambalat separat și închis
ermetic.Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat, Certificat ISO 13485;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Testele
trebuie sa conțină inscripția IVD, CE să
fie precalificate de OMS. Termenul de
valabilitatea la momentul livrării nu mai
mic de 80%. Termen de livrare -octombrie
2021

13 Test rapid de depistare a anticorpilor
anti HIV ½ în sânge (test de bază)
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13.1 33000000-0 Test rapid de depistare a anticorpilor anti
HIV ½ în sânge (test de bază)

Bucată 30000.00 Test-rapid pentru depistarea simultană a
anticorpilor anti HIV1 (grupul M și O) și
anti HIV2 Testul se realizează pe probe de
sânge sau ser și sânge sau plasmă și sânge
sau ser, plasmă și sânge Bazat pe
principiul reacției imunoenzimatice
indirecte În calitate de antigene sunt
utilizate cel puțin: proteina recombinată
sau peptida gp41 HIV 1, peptida gp36 a
HIV2.Testul Rapid imunocroma-tografic,
de o singură utilizare, pentru detectarea
calitativă a anticorpilor (IgG, IgM, IgA)
specifici la HIV ½ la virusul
imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1)
și de tip 2 (HIV-2) în, sânge integral
(capilar), sau venos (ser/plasma) Format –
dispozitive individuale pentru fiecare
eșantion de sânge Este asigurat controlul
intern al calității lotului de lucru.
Efectuarea testării nu necesită aplicarea
aparatajului special. Trusele conțin toți
reactivii și accesoriile necesare (dispozitiv
cu test, lanseta, șervețel cu alcool, pipeta
si buffer diluant) pentru efectuarea testării
Validarea testului și evaluarea rezultatelor
testării vizuală Durata testării – nu mai
mult de 20 minute În instrucțiune sunt
descrise clar și concret – procedeul de
testare, validarea și interpretarea
rezultatelor, procedura la obținerea
rezultatelor pozitive sau suspecte,
precauții speciale pentru depozitare,
termenul de valabilitate, securitate și
precauții de lucru. Setul diagnostic
prevăzut pentru 25-50 dispozitive. Testele
trebuie sa conțină inscripția IVD, CE să
fie precalificate de OMS. Termenul de
valabilitatea la momentul livrării nu mai
mic de 80%. Sensibilitate ≥ 99%,
Specificitate ≥ 98%.Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul dat
/Certificat ISO 13485; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.. Termen de
livrare -octombrie 2021

14 Test rapid de depistare a anticorpilor
anti HIV ½ în sânge (test alternativ 1”alt
producător” fata de cel de baza si din
alternativa 2)
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14.1 33000000-0 Test rapid de depistare a anticorpilor anti
HIV ½ în sânge (test alternativ 1”alt
producător” fata de cel de baza si din
alternativa 2)

Bucată 1000.00 Test-rapid pentru depistarea simultană a
anticorpilor anti HIV1 (grupul M și O) și
anti HIV2 Testul se realizează pe probe de
sânge sau ser și sânge sau plasmă și sânge
sau ser, plasmă și sânge Bazat pe
principiul reacției imunocromatografice
indirecte În calitate de antigene sunt
utilizate cel puțin: proteina recombinată
sau peptida gp41 HIV 1, peptida gp36 a
HIV2. Testul Rapid imunocroma-tografic,
de o singură utilizare, pentru detectarea
calitativă a anticorpilor (IgG, IgM, IgA)
specifici la HIV ½ la virusul
imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1)
și de tip 2 (HIV-2) în, sânge integral
(capilar), sau venos (ser/plasma) Format –
dispozitive individuale pentru fiecare
eșantion de sânge Este asigurat controlul
intern al calității lotului de lucru.
Efectuarea testării nu necesită aplicarea
aparatajului special. Trusele conțin toți
reactivii și accesoriile necesare pentru
efectuarea testării. Validarea testului și
evaluarea rezultatelor testării vizuală
Durata testării – nu mai mult de 20 minute
În instrucțiune sunt descrise clar și concret
– procedeul de testare, validarea și
interpretarea rezultatelor, procedura la
obținerea rezultatelor pozitive sau
suspecte, precauții speciale pentru
depozitare, termenul de valabilitate,
securitate și precauții de lucru. Setul
diagnostic prevăzut pentru 25-50
dispozitive. Testele trebuie sa conțină
inscripția IVD, CE să fie precalificate de
OMS. Termenul de valabilitatea la
momentul livrării nu mai mic de 80%.
Sensibilitate ≥ 99%, Specificitate ≥ 99%.
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat, Certificat ISO 13485;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.. Termen de
livrare -octombrie 2021

15 Test rapid de depistare a anticorpilor
anti HIV ½ în sânge (test alternativ 2 ”alt
producător fata de cel de baza si cel din
alternativa 1”)
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15.1 33000000-0 Test rapid de depistare a anticorpilor anti
HIV ½ în sânge (test alternativ 2 ”alt
producător fata de cel de baza si cel din
alternativa 1”)

Bucată 500.00 Test-rapid pentru depistarea simultană a
anticorpilor anti HIV1 (grupul M și O) și
anti HIV2 Testul se realizează pe probe de
sânge sau ser și sânge sau plasmă și sânge
sau ser, plasmă și sânge Bazat pe
principiul reacției imunocromatografice
indirecte În calitate de antigene sunt
utilizate cel puțin: proteina recombinată
sau peptida gp41 HIV 1, peptida gp36 a
HIV2.Testul Rapid imunocroma-tografic,
de o singură utilizare, pentru detectarea
calitativă a anticorpilor (IgG, IgM, IgA)
specifici la HIV ½ la virusul
imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1)
și de tip 2 (HIV-2) în, sânge integral
(capilar), sau venos (ser/plasma) Format –
dispozitive individuale pentru fiecare
eșantion de sânge Este asigurat controlul
intern al calității lotului de lucru.
Efectuarea testării nu necesită aplicarea
aparatajului special. Trusele conțin toți
reactivii și accesoriile necesare pentru
efectuarea testării Validarea testului și
evaluarea rezultatelor testării vizuală
Durata testării – nu mai mult de 20 minute
În instrucțiune sunt descrise clar și concret
– procedeul de testare, validarea și
interpretarea rezultatelor, procedura la
obținerea rezultatelor pozitive sau
suspecte, precauții speciale pentru
depozitare, termenul de valabilitate,
securitate și precauții de lucru. Setul
diagnostic prevăzut pentru 25-50
dispozitive. Testele trebuie sa conțină
inscripția IVD, CE să fie precalificate de
OMS. Termenul de valabilitatea la
momentul livrării nu mai mic de 80%.
Sensibilitate ≥ 99%, Specificitate ≥ 99%.
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat, Certificat ISO 13485;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.. Termen de
livrare -octombrie 2021

16 Test rapid de confirmare a anticorpilor
anti HIV ½ direct din sânge
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16.1 33000000-0 Test rapid de confirmare a anticorpilor anti
HIV ½ direct din sânge

Bucată 100.00 Test rapid de confirmare HIV 1/2 este un
test imunocromatografic de o singură
utilizare pentru confirmarea și
diferențierea anticorpilor individuali la
tipurile 1 și 2 ale virusului
imunodeficienței umane (HIV-1 și HIV-2)
în sângele integral al sângelui, sau probe
de plasmă. Testul rapid de confirmare HIV
1/2 este un test imunocromatografic de o
singură utilizare pentru confirmarea și
diferențierea anticorpilor individuali la
tipurile 1 și 2 ale virusului
imunodeficienței umane (HIV-1 și HIV-2)
în sângele integral al sângelui, sau probe
de plasmă. Testul confirmator HIV 1/2 ce
utilizează proteina A de legare a
anticorpului, care este conjugat cu
particule colorante coloidal gold ca
conjugat și HIV-1 (p31, gp160, p24, gp41)
și antigene HIV-2 (gp36, gp140), care sunt
legate de faza solidă a membranei.
Rezultatul final se vizualizează la 30 min.
Sensibilitate 100%, Specificitate ≥ 97,3
%. Termen de livrare -octombrie
2021.Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat, Certificat ISO 13485;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.

17 Teste rapide pentru determinarea
anticorpilor anti HCV din sângele
capilar
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17.1 33000000-0 Teste rapide pentru determinarea
anticorpilor anti HCV din sângele capilar

Bucată 7100.00 Teste rapide pentru determinarea
anticorpilor anti HCV din sângele capilar.
Principiul testului: Testul rapid pentru
detectarea anticorpilor anti - HCV este o
analiză rapidă imunocromatografică in
vitro, concepută pentru detecția calitativă
a anticorpilor specifici pentru HCV, în ser
uman, plasmă (heparină, EDTA și citrat de
sodiu), sângele venos și sângele capilar.
Probele reactive ar trebui să fie retestate
pentru teste suplimentare, fie prin
tehnologii de testare a acidului nucleic
(NAT) pentru detectarea testării ARN-ului
HCV sau a testului pentru antigenul HCV
de bază, pentru a identifica infecția HCV
acută. Testul conține o bandă de
membrană din nitroceluloză, care este pre-
acoperită cu antigenul de captură HCV
recombinant (miez, NS3, NS4 și NS5) la
regiunea liniei de testare (T). proteina A-
conjugat de aur coloidal și specimenul se
deplasează de-a lungul membranei
cromatografic în regiunea de testare. Aici
există proteina antigen-anticorp O
particulă de aur forme complexe într-o
linie vizibilă cu grad ridicat de
sensibilitate și specificitate. Acest test
dispozitivul are litere "T" și "C"
reprezentând linia de test și linia de
control pe suprafața cazul. Atât linia de
test, cât și linia de control din fereastra de
rezultate nu sunt vizibile înainte aplicarea
eșantionului. Linia de control este un
control procedural. Linia de control ar
trebui să fie. Prezentarea trusei: Trusa
include 1. Testele ambalate individual în
cutii a câte 25/30 per cutie. 2. Lanseta
sterilă de unic uz pentru fiecare test, a câte
25/30 per cutie. 3. Șervețele cu alcool
pentru fiecare test, a câte 25/30 per cutie.
4. Buffer pentru utilizarea testului (1 sau 2
tuburi valabile pentru 25/30 de teste). 5.
Pipeta de unic uz pentru fiecare test, a câte
25/30 per cutie. 6. Instrucțiunea de
utilizare. Sensibilitatea 100 %
Specificitatea 100 % Fiecare test trebuie
să fie ambalat separat și închis ermetic.
Testele trebuie sa conțină inscripția IVD,
CE și obligator trebuie să fie precalificate
de OMS. Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat, Certificat ISO 13485;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.. Termen de
livrare -octombrie 2021

18 Teste rapide pentru determinarea
anticorpilor anti HBV
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18.1 33000000-0 Teste rapide pentru determinarea
anticorpilor anti HBV

Bucată 5700.00 Teste rapide pentru determinarea
anticorpilor anti HBV. Testul HBsAg este
un test in vitro imunocromatografic, rapid,
conceput pentru detecția calitativă a
antigenului hepatitic B, în ser uman,
plasmă (heparină, EDTA și citrat de sodiu)
sau sânge integral venos (heparină, EDTA
și citrat de sodiu). SD Membrana este pre-
acoperită cu anti-HBsAg monoclonal de
șoarece pe linia de testare și IgG
monoclonal anti-pui de șoarece pe
regiunea liniei de control. În timpul
testării, specimenul este lăsat să
reacționeze cu conjugatul colorat (coloid
de aur conjugat cu monoclonal antiHBsAg
de șoarece) care a fost pre-acoperit pe
banda de testare. Amestecul (anti-HBsAg
+ HBsAg monoclonală de șoarece în
specimen) apoi se mișcă în sus pe
membrana cromatografic prin acțiunea
capilară. Pentru un rezultat reactiv, o
culoare violet line cu complexul de
conjugat colorat monoclonal anti-HBsAg
de culoarea pielii se va forma în regiunea
liniei de test a ferestrei de rezultate.
Prezentarea trusei: Trusa include: 1.
Testele ambalate individual în cutii a câte
25/30 per cutie. 2. Lanseta sterilă de unic
uz pentru fiecare test, a câte 25/30 per
cutie. 3. Șervețele cu alcool pentru fiecare
test, a câte 25/30 per cutie. 4. Buffer
pentru utilizarea testului (1 sau 2 tuburi
valabile pentru 25/30 de teste). 5. Pipeta
de unic uz pentru fiecare test, a câte 25/30
per cutie. 6. Instrucțiunea de utilizare.
Sensibilitatea 100 % Specificitatea 99 %
Fiecare test trebuie să fie ambalat separat
și închis ermetic. Testele trebuie sa
conțină inscripția IVD, CE și obligator
trebuie să fie precalificate de OMS.
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat, Certificat ISO 13485;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.

19 Teste rapide pentru determinarea
anticorpilor anti-Treponema pallidum
(Sifilis)
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19.1 33000000-0 Teste rapide pentru determinarea
anticorpilor anti-Treponema pallidum
(Sifilis)

Bucată 2700.00 Principiul testului: Testul Rapid HIV-1/2,
imunocromatografic, de o singură
utilizare, pentru detectarea calitativă a
anticorpilor anti-Treponema palllidum.
Testul este destinat utilizării în locuri de
îngrijire pentru a facilita diagnosticarea
sifilisului. În calitate de antigene sunt
utilizate cel puțin: proteina recombinată
sau peptida gp41 HIV 1, peptida gp36 a
HIV2 (generația III) Prezentarea trusei:
Trusa include 1. Testele ambalate
individual în cutii a câte 25/30 per cutie.
2. Lanseta sterilă de unic uz pentru fiecare
test, a câte 25/30 per cutie. 3. Șervețele cu
alcool pentru fiecare test, a câte 25/30 per
cutie. 4. Buffer pentru utilizarea testului (1
sau 2 tuburi valabile pentru 25/30 de
teste). 5. Pipeta de unic uz pentru fiecare
test, a câte 25/30 per cutie. 6.
Instrucțiunea de utilizare. Dispozitivul de
testare trebuie să conțină banda de control
al calității testului și banda testului.
Validarea testului și evaluarea rezultatului
testării se face vizual. Durata testării
mostrei de sânge să nu depășească 30
minute. Instrucțiunea care însoțește testul,
trebuie să conțină descrierea clară a
procedurilor de prelevare, testare a
mostrei pe sânge (capilar/venos), validării
testului, evaluării rezultatului (pozitiv,
negativ, invalid) și procedarea în caz de
obținere a rezultatului pozitiv. Precauții
speciale pentru depozitarea și transport,
termen de valabilitate, securitate și
precauții de lucru. Sensibilitatea : > 99%
Specificitatea : > 99% Fiecare test trebuie
să fie ambalat separat și închis ermetic.
Testele trebuie sa conțină inscripția IVD,
CE și obligator trebuie să fie precalificate
de OMS. Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat, Certificat ISO 13485;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.. Termen de
livrare -octombrie 2021

20 Determinarea HLA B*5701 în PCR Real
Time
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20.1 33000000-0 Test real time pentru determinarea alelei
HLA* B 5701. Set de extragere ARN/ADN
și set de amplificare.

Bucată 100.00 Testul HLA B * 5701 Real-TM se bazează
pe două procese majore: izolarea ADN-
ului genomic din specimene și amplificare
în timp real cu primeri specifici alelelor.
PCR în timp real. MATERIALE
PREVĂZUTE Reactiv Descriere Volum,
ml Cantitate PCR-mix-1-FRT HLA lichid
limpede incolor 0,6 2 tuburi RT-PCR-mix-
2-FL lichid limpede incolor 0,3 2 tuburi
Polimerază (TaqF) lichid limpede incolor
0,03 2 tuburi TE-tampon lichid incolor
incolor 0,07 2 tuburi ADN - ul de control
pozitiv HLA B * 5701 și ADN uman (C
+) lichid limpede incolor 0,2 1 tub Control
negativ (C -) * lichid limpede incolor 0,5
4 tuburi monitorizarea intensităților
fluorescenței permite detectarea
acumulării produsului fără redeschiderea
tuburilor de reacție după rularea PCR.
Kitul HLA B * 5701 Real-TM PCR este o
metodă calitativă test care conține IC
Controlul intern (gena beta-globină
umană), care permite controlul prezența
materialului celular în kitul de extragere a
probei și a ADN-ului. " Testele sa fie
compatibile cu instrumentul Rotor Gene
6000 Corbet. Termen de livrare -
octombrie 2021.

21 Depistarea Antigenului criptococcal
21.1 33000000-0 Teste rapid imunocromatografic pentru

determinarea calitativă si semicantitativa a
Ag criptococcal

Bucată 1000.00 Analiza fluxului lateral al antigenului
criptococic este un test
imunocromatografic pentru detectarea
calitativă și semi-cantitativă a antigenului
criptococ. Testul se bazează pe detectarea
din sange a antigenului criptococcal si
perioada de incubatie 10 min. Termen de
livrare iunie 2021. 1. Termenul de
valabilitate restant (la momentul livrării)
va constitui: nu mai puţin de 60% din cel
iniţial pentru dacă termenul de valabilitate
este de 2 ani şi mai mult şi de 80% din cel
iniţial dacă termenul de valabilitate este de
până la 2 ani. 2. Standard de fabricare –
marcajul IVD, precalificare OMS (pentru
testele rapide). 3. Testele trebuie sa fie
prezentate in ambalajul producătorului.
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat, Certificat ISO 13485;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set..

22 Depistarea Antigenului LAM
22.1 33000000-0 Test rapid de depistare a antigenului

lipoara-binomannan in urina
Bucată 1000.00 Test point-of-care, pentru a depista TBC

activa la pacienții cu infectia HIV, oferind
rezultate în doar 25 minute. Materialul de
investigat este urina.Termen de livrare -
iunie 2021 1. Termenul de valabilitate
restant (la momentul livrării) va constitui:
nu mai puţin de 60% din cel iniţial pentru
dacă termenul de valabilitate este de 2 ani
şi mai mult şi de 80% din cel iniţial dacă
termenul de valabilitate este de până la 2
ani. 2. Standard de fabricare – Certificat
ISO 13485, marcajul IVD, Certificat CE si
precalificare OMS (pentru testele rapide).
3. Testele trebuie sa fie prezentate in
ambalajul producătorului.

23 Teste pentru determinarea anticorpilor
la antigenul cardiolipinic testul RPR –
test netreponemic (nespecific), N100
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23.1 33000000-0 Teste pentru determinarea anticorpilor la
antigenul cardiolipinic testul RPR – test
netreponemic (nespecific), N100

Bucată 200000.00 Suspensie antigenica: microparticule de
carbune acoperite cu complexe lipidice:
cardiolipina, lecitina si colesterol, cu
conservant. Control pozitiv - preparat din
ser imun cu conservant. Control negativ -
preparat din ser cu conservant. Carduri
pentru test - De unică folosință sau carduri
reutilizabili pînă la 10 locuri rotunde cu
marginea colorată sau evidențiata, incluse
în set pentru 100 teste. Baghete pentru
etalarea probei - de unică folosință incluse
în set pentru 100 teste. Sensibilitate
99.99%, Specificitate ≥ 98%. Termen de
livrare -octombrie 2021. 2. La cerere de
prezentat mostre pentru testare. Ofertantul
sa asigure prezența specialistului la
procedurile de testare a monstrelor. 3. Test
sistemele RPR și TPHA să fie de la
același procuducător. 4. Prezentarea
instrucțiunii originale la test. 1. Termenul
de valabilitate restant (la momentul
livrării) va constitui: nu mai puţin de 60%
din cel iniţial pentru dacă termenul de
valabilitate este de 2 ani şi mai mult şi de
80% din cel iniţial dacă termenul de
valabilitate este de până la 2 ani. 2.
Standard de fabricare – marcajul IVD,
precalificare OMS (pentru testele rapide).
3. Testele trebuie sa fie prezentate in
ambalajul producătorului. 4. Testele să fie
de a același producător. Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul dat,
Certificat ISO 13485; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
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23.2 33000000-0 Teste TPHA – pentru detecţia anticorpilor
antitreponema palidum în serul sanguin
uman prin microhepaglutinare, N100

Bucată 10000.00 Celule sensibilizante eritrocite de găină
conservate şi sensibilizate cu antigen T.
palidum Seruri de control Seruri pozitive
– serum s-au plasmă umană defibrinată
Seruri negative – serum s-au plasmă
umană defibrinată Diluent - soluţie salină
cu absorbant. Reactivele să păstreze
stabilitatea la tº - 4ºC; Repartizarea
reagenţilor în plăci doar cu pipeta
automată; Fiecare Kit să fie prevăzut
pentru 100 teste; Sensibilitate 100%; ;
Specificitate 100%; Termen de livrare -
octombrie 2021. 1. Standard de fabricare –
Certificat ISO, marcajul IVD, Certificat
CE. 2. La cerere de prezentat mostre
pentru testare. Ofertantul sa asigure
prezența specialistului la procedurile de
testare a monstrelor. 3. 3. Test sistemele
RPR și TPHA să fie de la același
procuducător. 4. Prezentarea instrucțiunii
originale la test. 1. Termenul de
valabilitate restant (la momentul livrării)
va constitui: nu mai puţin de 60% din cel
iniţial pentru dacă termenul de valabilitate
este de 2 ani şi mai mult şi de 80% din cel
iniţial dacă termenul de valabilitate este de
până la 2 ani. 2. Standard de fabricare –
Certificat ISO 13485, marcajul IVD,
Certificat CE si precalificare OMS (pentru
testele rapide). 3. Testele trebuie sa fie
prezentate in ambalajul producătorului.
Testele să fie de a același producător.
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat, Certificat ISO 13485;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set..

24 Set imunoenzimatic pentru aprecierea
anticorpilor IgG anti Treponema
palidum.
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24.1 33000000-0 Set imunoenzimatic pentru aprecierea
anticorpilor IgG anti Treponema palidum.

Bucată 1920.00 Stripuri sensibilizate cu anticorpi specifici
IgG anti Treponema palidum. Stripuri ușor
detaşabile cu posibilitatea folosirii
godeurilor unice. Probe pozitive de
control, inactivate. Probe negative de
control, inactivate. Conjugat flacon.
Anticorpi specifici IgG marcată. Soluţie
(flacon) – pentru diluţia prealabilă. Soluţie
(flacon) – pentru diluţia serului. Soluţie
(flacon) – pentru diluţia conjugatului.
Soluţie bufer fosfat - salină concentrată
Soluţie bufer substrat. Tetrametilbenzidin
(flacon). Stop – reagent (flacon). Peliculă
pentru acoperirea planşetei. Vârfuri de o
singură utilizare. >99,5 %; Sensibilitate
100%; ; Specificitate > 99,5%; Termen de
livrare -iunie 2021 2. La cerere de
prezentat mostre pentru testare. Ofertantul
sa asigure prezența specialistului la
procedurile de testare a mostrelor. 3. Test
sistemele pentru determinarea imună
globulinelor IgM şi IgG să fie de la același
producător pentru ELISA. 4. Prezentarea
instrucțiunii originale la test. 1. Termenul
de valabilitate restant (la momentul
livrării) va constitui: nu mai puţin de 60%
din cel iniţial pentru dacă termenul de
valabilitate este de 2 ani şi mai mult şi de
80% din cel iniţial dacă termenul de
valabilitate este de până la 2 ani. 2.
Standard de fabricare – marcajul IVD,
precalificare OMS (pentru testele rapide).
3. Testele trebuie sa fie prezentate in
ambalajul producătorului. Testele să fie de
a același producător. Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul dat,
Certificat ISO 13485; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set..
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24.2 33000000-0 Set imunoenzimatic pentru detectarea
anticorpilor IgM anti Treponema palidum.

Bucată 960.00 Stripuri sensibilizate cu anticorpi specifici
IgM anti Treponema Palidum. Stripuri
ușor detaşabile cu posibilitatea folosirii
godeurilor unice. Probe pozitive de
control, inactivate. Probe negative de
control, inactivate. Conjugat (flacon) .
Anticorpi specifici IgM marcată. Soluţie
(flacon) – pentru diluţia prealabilă. Soluţie
(flacon) – pentru diluţia serului şi
conjugatului. Soluţie bufer fosfat - salin
concentrată. Soluţie bufer substrat.
Tetrametilbenzidin (flacon). Stop –
reagent (flacon). Peliculă pentru
acoperirea planşetei. Vârfuri de o singură
utilizare. Stripuri detaşabile cu
posibilitatea folosirii godeurilor unice. >
99,5% Stabilitatea – 100% > 99,5%
Termen de livrare -iunie 2021 2. La cerere
de prezentat mostre pentru testare.
Ofertantul sa asigure prezența
specialistului la procedurile de testare a
monstrelor. 3. Test sistemele pentru
determinarea imună globulinelor IgM şi
IgG să fie de la același producător pentru
ELISA. 4. Prezentarea instrucțiunii
originale la test. 1. Termenul de
valabilitate restant (la momentul livrării)
va constitui: nu mai puţin de 60% din cel
iniţial pentru dacă termenul de valabilitate
este de 2 ani şi mai mult şi de 80% din cel
iniţial dacă termenul de valabilitate este de
până la 2 ani. 2. Standard de fabricare –
Certificat ISO 13485, marcajul IVD,
Certificat CE si precalificare OMS (pentru
testele rapide). 3. Testele trebuie sa fie
prezentate in ambalajul producătorului.
Testele să fie de a același producător.
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat, Certificat ISO 13485;
Date de identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set..

25 Test sisteme pentru diagnosticul bolii
sifilis prin Western blot Ig G
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25.1 33000000-0 Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis
prin Western blot Ig G

Bucată 500.00 kit – 16/20/24 teste Fiecare test sistem să
conţină treiler, planşetă specială din
polisterol. Reagenţii, soluţiile din set să fie
lichizi şi gata de lucru, în cazul când nu
sânt liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie
stabile mai mult de 30 zile. Test sistemul
să conţină nu mai puţin de cinci calibratori
pentru determinarea cantitativă a
anticorpilor. Setul să conţină, in afară de
controlul pozitiv şi negativ, calibrator
pentru seturile cu determinare calitativă a
antigenelor şi anticorpilor. Stripurile să fie
detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi
de a folosi câte un godeu. Să fie posibil de
a testa câte оprobă. sensibilitate > 99,8%;
Specificitate > 99,5% Termen de livrare -
iunie 2021 2. La cerere de prezentat
mostre pentru testare. Ofertantul sa
asigure prezența specialistului la
procedurile de testare a mostrelor. 3. Test
sistemele pentru determinarea imună
globulinelor IgM şi IgG să fie de la același
producător pentru Blot. 4. Prezentarea
instrucțiunii originale la test. 5.Testele să
fie de a același producător. Certificat CE
sau declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul dat,
Certificat ISO 13485; marcajul IVD, Date
de identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.

25.2 33000000-0 Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis
prin Western blot Ig M

Bucată 500.00 kit – 16/20/24 teste Fiecare test sistem să
conţină treiler, planşetă specială din
polisterol. Reagenţii, soluţiile din set să fie
lichizi şi gata de lucru, în cazul când nu
sânt liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie
stabile mai mult de 30 zile. Test sistemul
să conţină nu mai puţin de cinci calibratori
pentru determinarea cantitativă a
anticorpilor. Setul să conţină, in afară de
controlul pozitiv şi negativ, calibrator
pentru seturile cu determinare calitativă a
antigenelor şi anticorpilor. Stripurile să fie
detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi
de a folosi câte un godeu. Să fie posibil de
a testa câte оprobă. Sensibilitate > 99,8%;
Specificitate > 99,5% Termen de livrare -
iunie 2021 2. La cerere de prezentat
mostre pentru testare. Ofertantul sa
asigure prezența specialistului la
procedurile de testare a mostrelor. 3. Test
sistemele pentru determinarea imună
globulinelor IgM şi IgG să fie de la același
producător pentru Blot. 4. Prezentarea
instrucțiunii originale la test. 5. Testele să
fie de a același producător. Certificat CE
sau declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul dat,
Certificat ISO 13485; marcajul IVD, Date
de identitate (denumirea, numărul lotului,
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.

26 Godeuri TPHA –
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26.1 33000000-0 Godeuri TPHA – Bucată 300.00 Placi pentru efectuarea testelor TPHA.
Termen de livrare -octombrie 2021.
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat, Certificat ISO 13485;
marcajul IVD, Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de
păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.

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

va indica)
NU

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

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

DA

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

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

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

Nu se cere NU

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

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

NU

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

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

NU

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

Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (se
va indica)

NU

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

DA

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

NU

3.11 Raportul financiar Ultimutul raport finaciar/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 Garanţia pentru ofertă (F3.2) -original- prevăzută în punctul IPO 23,1; conform
formularului F 3.2 din Documentația standard

DA

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

DA

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

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

DA

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

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

DA

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

DA

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

- confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Ofertantului;

DA

3.22 Declaratie Pentru produsele noi sau necunoscute, vor fi prezentate
mostre de către potențialii cîștigători în termen de 5 zile de
la solicitare, original, confirmat prin aplicarea semnăturii și
ștampilei ofertantului

DA

3.23 Declarație prin care se garantează că termenul de valabilitate restant (la
momentul livrării) va constitui: nu mai puţin de 60% din cel
iniţial pentru vîrfuri sterile cu o valabilitate de 2 ani şi mai
mult şi de 80% din cel iniţial pentru vîrfuri sterile cu o
valabilitate de până la 2 ani, original, cu aplicarea semnăturii
și ștampilei Participantului.

DA

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

conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei
sau
Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform
următoarelor date bancare: 
Beneficiarul plăţii: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE 
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat 
Codul fiscal: 1016601000212 
IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA 
cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. 20/00149 din 29.09.2020"

4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare
de:

1.00% din valoarea ofertei fără TVA.

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

DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013

4.5 Termenul de
livrare/prestare/executare:

Conform specificațiilor pentru fiecare poziție în parte

4.7 Metoda şi condiţiile de plată vor fi: 30 zile după livrarea bunurilor și recepţionarea facturilor fiscale de către CAPCS
4.8 Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 120 zile
4.9 Ofertele în valută străină: Nu se acceptă

5. Depunerea şi deschiderea ofertelor
5.1 Plicurile vor conţine următoarea

informaţie suplimentară:
Licitaţie publică nr. 20/00149 
Pentru achiziţionarea de: Achiziţionarea dispozitivelor medicale, testelor și
consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și
control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2021 
Autoritatea contractantă: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE 
Adresa autorităţii contractante: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun.
Chişinău, str. Korolenko 2/1 
A nu se deschide înainte de: 29.09.2020 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: 29.09.2020 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: 29.09.2020 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:

29.09.2020
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6.2 Modalitatea de efectuare a evaluării: Evaluarea va fi efectuată pe: lot la cel mai mic preţ fără TVA, cu corespunderea
tuturor cerinţelor.

6.3 Factorii de evaluarea vor fi următorii: Nu sunt

7. Adjudecarea contractului
7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru

adjudecarea contractului va fi:
Cel mai mic preţ

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

5.00%

7.3 Garanţia de bună execuţie a
contractului:

Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială)
conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – Formulare de contract
sau
Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform
următoarelor date bancare: 
Beneficiarul plăţii: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE 
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat 
Codul fiscal: 1016601000212 
IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA 
cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. 20/00149 din 29.09.2020"

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 ________________________________


