
 

 

 

 

 
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA 

CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE  

 CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE   

MD-2028,Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Korolenko 2/1, 

tel./fax 022 884 245,  e-mail: office@capcs.md 

 

 

Nr.Rg02-2836 din ”30”septembrie 2020       

Operatorilor economici 
 

 Prin prezenta, Centrul pentru Achiziții Publice Centralizat în Sănătate (CAPCS) comunică 

efectuarea modificărilor la procedura de achiziție publică nr. 20/00197 din 29.09.2020 privind achiziția 

dispozitivelor medicale (utilaj) pentru combaterea COVID19, conform necesităților IMSP-rilor, după cum 

urmează. 

 Au fost adăugate două loturi ca urmare a solicitărilor parvenite de la beneficiari:  
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Analizator 

imunologic 

   

3.1 33100000-

1 

Analizator 

imunologic 

Bucată 1.00 analizor automat de imunologie care permite efectuarea tuturor etapelor de 

lucru complet automat folosind ca tehnologie de detectiechemiluminiscenţa, în 

1 şi 2 paşi ce constituie un avantaj colossal, întru reducerea interferenţelor şi a 

fenomenului hook effect cu rezultate corecte, care corelează perfect cu datele 

clinice; - viteza de lucru minim 100 teste /oră; - tipul de probă procest: urină, 

ser, plasmă, sânge integral; - acces imediat pentru probele care au fost pipetate 

permiţând astfel utilizatorilor departamente ale laboratorului, cu autonomie de 

funcţionare (fără încărcare cu consumabile şi evacuarea de reziduuri), minim 3 

ore şi cu acces în timpul lucrului la containerele pentru reziduuri; capacitatea 

de încărcare a reactivilor la bordul analizorului de minim 25 poziţii, cu răcire 

încorporată; capacitate de procesa resimtita a cel puţin 20 tipuri diferite de 

teste şi de menţinere a reactivilor la temperatură stabilă (refrigerator 

încorporat); - capaciate de încărcare cu probe la bord de minim 60 poziţii, 

incluzând cel puţin 20 din eleînregim STAT; - design comact, cu computer 

încorporat (monitor color cu touch screen), cititor de cod de bare intern şi 

extern, imprimantă, UPS, prevăzut cu system de control al temperaturii 

separate atât pentru agenţii de la bord, cât şi pentru probele pacienţilor; - -

obligatoriu prezenţa tehnologiei de spălare a acelor dozatoare automate, 

ceoptimizeazătimpii de lucru şi înlătură contaminarea de la probă la probă, fără 

vârfuri de unică folosinţă sau alte consumabile ce atrage costuri suplimentare 

sau ascunse; - dotarea cu sistem cu interfaţă PC bidirecţională şi cu 

monitoizarepermanentă, cât şi cu posibilitate de cinfigurări şi mintervenţii 

tehnice de tip remote, inclusiv monitorizareaeventualelordefecţiuni; - 

posibilitate de retestareautomată, diluţieautomatăşiretestare tip reflex automată 

în funcţie de rezultatul final obţinut; - timpulpână la primulrezultatobţinute de 

maxim 30 minute şi de 20 minute pentruregimul STAT; - 

acceptareaînlucrutuburiprimare, tuburi de stocaresau transfer al probei, 

câtşicupefărănecesitateaadaptoarelorsuplimentare, inclusive celepediatrice; - 

stabilitateareagenţilor la bord de minim 30 zileşi cu stabilitateacurbei de 

calibrare de celpuţin 20-25 zile, inclusivdotarea cu program de control de 

calitate cu posibiliate de accesareînorice moment de lucru al analizorului, cu 

trasareagrafucelor de control Levey-Jennings, calculul automat al DS, CV şi cu 

stocareadatelor de celpuţin 6 luni; - prezenţasenzorilor de presiunepentru probe 

şireactivi care să permit detecţiacheagurilor, bulelor de 



aerşivolumuluiinsuficient de probă; - reactivii, calşibratorii, 

ajustoriişicontroalelesă fie gata de lucru; împachetareareactivilor nu maimică 

de 100 teste/kit; - întreţinereazilnică a analizoruluisă fie programată automat, 

la interval zilnic, săptămânalşi lunar prin software; - 

obligatoriuasigurareasuportuluim ethnic, a operaţiunilor de service 

şimentenaţăpărevăzute de producătorşiefectuate de firma furnizoare a 

echipamentului; - agitareaprobelorsă fie efectuatăprinultrasunet; - 

instrumentarulsă nu necesite a fi conectat la sistemul de purificare al apei; - 

săpoatăefectuacelpuţinurmătoarele teste de imunologieprevăzute de a fi 

indicate conform PU de cătremedicul de familie: Hormoni: TSH, T4, T4, FT4, 

FT3, LH, FSH, Testosteron, anti-TPO, anti-TG, tireoglobulina, prolactina, 

DHEA-S, progesteron, estradiol, PTH, etc. Marker virali: Ac anti HAV IgG, 

Ac anti HAV IgM, Ac antiHBctotali, Ac anti HBc IgM, Ac anti HIV Ag/Ac 

Combo, Ac anti HBs calitativ, Ac anti HBs cantitativ, Ac anti Hbe, Ac anti 

HCV, Ag HCV, Ag Hbe, Markeii: Ac anti CCP, Ciclosporina, Tacrolimus, 

Homocisteina Markeri cardiac: Troponina I high sensitive, BNP 

Markeitumorali: AFP, CA 125, CA 15-3, CA 19-9, CEA, Cyfra 21-1, NSE, 

ProGRP, PSA, Free PSA, SCC Markeridiabet: HbA1c, Peptid C, Insulina 

Vitamine: Vitamina B 12 activ, Vitamina B 12 total, Folat Markeri TORCH: 

Ac anti CMV IgG, Ac anti CMV IgM, Aviditate CMV IgG, Ac anti 

Toxoplasma IgG, Ac anti Toxoplasma IgM, Aviditate Toxoplasma IgG, Ac 

anti Rubella IgG, Ac anti Rubella IgM, Ac anti EBV VCA IgG, Ac anti EBV 

VCA IgM, Ac anti EBV EBNA-1 IgG Markeribolisexuale: Sifilis, HTLV 

Markeri COVID-19 SARS CoV-2 Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și 

Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în 

Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și 

Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant)* 

Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de 

la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie 

confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat CE sau 

declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele 

corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin 

semnătura şi ştampila participantului. Documente confirmative: *Manuale de 

service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și 

manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de 

stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul 

producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 

electronic, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului 

atribuit numarului de lot oferit. 
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Amplificator 

RT PCR 96 

probe 

   

4.1 33100000-

1 

Amplificator 

RT PCR 96 

probe 

Bucată 1.00 Capacitate termobloc a Pana la 96 de probe Plastic folosit Tuburi de 0,2 ml, 

stripuri, placi cu 96 de godeuri Plastic de înălțime standard -20,70 

mm±0,25mm Volumul de reactive 10-100 µl Modulul de reactive Peltier de 

încălzire/răcire Disponibilitate Material termobloc Al yumin Timp de analiza 

De la 30 min Sursa de excitație LED alb Numărul de canale (filtre) de excitație 

Nu mai puțin de 6, independente Detectarea numărului de canale (filtre) Nu 

mai puțin de 6 Citire multiplex Da, posibilitatea de a citi 6 ținte intr-o eprubeta 

Lungimile excitației undelor, nm 470 ± 15 , 520 ± 10 , 550 ± 10 , 580 ± 10 , 

640 ± 10 , 662 ± 10 Tipul dispozitivului de detectare Camera de tip CMOS, 

sau mai performant Sistem optic care sa permită detectarea simultana a tuturor 

probelor Da, obligatoriu Gama dinamica liniara 10 Sensibilitate 1 copie 

Uniformitatea temperaturii in bloc ± 0.4 °C sau mai buna Rata maxima de 

încălzire 6,2 °C/sec, sau mai buna Rata medie de încălzire 3,50 °C/sec, sau mai 

buna Zone Posibilitatea de a opera dispozitivul in modul StandAlone (fără a 

utiliza un computer de control /laptop) Da Controlul instrumentului Ecran 

tactil interactive, computer/laptop (dedicate separate sau conectat prin LAN) 

Porturi de comunicare USB, Ethernet, port adaptor WiFi Memorie Cel puțin 10 

GB de memorie la bordul dispozitivului Acces de la distanta Abilitatea de a 

crea, vizualiza, edita programul de amplificare, vizualiza procesul de ciclare 



termica si rezultatele in timp real, analiza rezultatele Capacitate de a utiliza un 

colorant de referința Da, obligatoriu Prezenta in software a unui modul de 

control al calității pentru reactive efectuata cu recomandări, ce nu funcționează 

corect si cum se poate remedia Da Calculator de control Procesor de tip dual – 

core, sau mai bun; Frecvența numai mică de 2,9 GHz, RAM de minim 16GB, 

hard disk de minim 256Gb, un DVD-ROM de citire/scriere, sistem de operare 

(soft de control și analiză) compatibil cu sistemul Windows 7/10 pe 32, sau 64 

biți. Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 

să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a 

dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor 

Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant)* Pentru 

dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de 

la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie 

confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat CE sau 

declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele 

corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin 

semnătura şi ştampila participantului. Documente confirmative: *Manuale de 

service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și 

manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de 

stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul 

producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format 

electronic, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului 

atribuit numărului de lot oferit. 

 

         De asemenea,  a fost prelungit termenul limită de depunere a ofertelor cu respectarea prevederilor art. 41 

alin. (1) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, până la 07.10.2020, ora 11:00. 

         Totodată, modificările sus menționate vor putea fi vizualizate în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 61  

din 18.09.2020 sau pe pagina web a CAPCS http://capcs.md/anunturi-licitatii-2020/.  

 Notă: procedura de achiziție publică a fost inițiată în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 

494 din 08.07.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice necesare pentru prevenirea 

și controlul infecției COVID-19. 

 

  Director                                                                                Ivan ANTOCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex: Aurelia Botica  

Tel. 022/ 88 43 25  

http://capcs.md/anunturi-licitatii-2020/
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