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

nr. 17/04578 din

Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

Reactive și consumabileObiectul achiziției:
33696500-0Cod CPV:

24.11.2017Data publicării anunțului de intenție: 94și numărul BAP

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice

În scopul achiziţionării "Reactive și consumabile"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: CNAM

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 Reactive pentru investigații biochimice
pentru analizatorul A15 (sitem închis),
conform anexei nr.1 la ordinul MS RM din
701 din 18.10.2010

18000.00Bucată1.1 Glucoza (Glucose) Cerințele generale + flacoane cu
volum de la 1 pînă la 50ml  termen
de valabilitate restant la momentul
livrării reactivelor nu mai puţin de
80% din termenul iniţial Cerinte
obligatorii:
1. Reagentii sa fie obligatoriu în
ambalajul producatorului, sigilați,
pe ambalaj să fie indicat tipul
analizatorului pentru care se
utilizează produsul respectiv.
2. Să fie asigurată deservirea și
programarea gratisă a utilajullui dat
pe perioada de utiliare a reactivelor
și ca urmare, în scopul posibilității
programării reactivelor pentru
analizatorul A15 firma cîștigătoare
în timp de 5 zile trebuie să prezinte
certificat de la producător privind
pregătirea specialiştilor pentru
deservirea tehnică și programarea a
utilajului dat, emis de compania
producătoare.
3. La cerere de prezentat monstre
pentru testare timp de 5 zile, de la
operatorul cîștigător. Ofertantul sa
asigure prezenţa specialistului la
procedurile de testare a monstrelor.

33696500-0

2 Reactive pentru investigații imunologice,
conform anexei nr.1 la ordinul MS RM din
701 din 18.10.2010

9600.00Bucată2.1 HbsAg Cerinţe generale*, de asemenea să
fie incluşi, în afară de controlul
„+”şi „-„ calibratori. Metoda Elisa

33696500-0

3552.00Bucată2.2 Anti HBs Ag Cerinţe generale*, de asemenea să
fie incluşi, în afară de controlul
„+”şi „-„ calibratori. Metoda Elisa

33696500-0

96.00Bucată2.3 Hbe Ag Cerinţe generale*, de asemenea să
fie incluşi, în afară de controlul
„+”şi „-„ calibratori. Metoda Elisa

33696500-0
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192.00Bucată2.4 Anti Hbe Ag Cerinţe generale*, de asemenea să
fie incluşi, în afară de controlul
„+”şi „-„ calibratori. Metoda Elisa

33696500-0

3264.00Bucată2.5 AntiHBcoreAg sumar Cerinţe generale*, de asemenea să
fie incluşi, în afară de controlul
„+”şi „-„ calibratori. Metoda Elisa

33696500-0

2016.00Bucată2.6 Anti HDV sumar Cerinţe generale*, de asemenea să
fie incluşi, în afară de controlul
„+”şi „-„ calibratori. Metoda Elisa

33696500-0

384.00Bucată2.7 Anti Chlamydia trh. IgG Cerinţe generale*, de asemenea să
fie incluşi, în afară de controlul
„+”şi „-„ calibratori. Metoda Elisa

33696500-0

384.00Bucată2.8 Anti Chlamydia trh. IgA Cerinţe generale*, de asemenea să
fie incluşi, în afară de controlul
„+”şi „-„ calibratori. Metoda Elisa

33696500-0

480.00Bucată2.9 Helicobacter Ag Cerinţe generale*, de asemenea să
fie incluşi, în afară de controlul
„+”şi „-„ calibratori. Metoda Elisa

33696500-0

576.00Bucată2.10 Anti Helicobacter pylori IgA Cerinţe generale*, de asemenea să
fie incluşi, în afară de controlul
„+”şi „-„ calibratori. Metoda Elisa

33696500-0

864.00Bucată2.11 Anti Helicobacter pylori IgG Cerinţe generale*, de asemenea să
fie incluşi, în afară de controlul
„+”şi „-„ calibratori. Metoda Elisa

33696500-0

1440.00Bucată2.12 Ascaridis lumbricoides IgG Cerinţe generale*, de asemenea să
fie incluşi, în afară de controlul
„+”şi „-„ calibratori. Metoda Elisa

33696500-0

1440.00Bucată2.13 Toxocara canis IgG Cerinţe generale*, de asemenea să
fie incluşi, în afară de controlul
„+”şi „-„ calibratori. Metoda Elisa

33696500-0

900.00Bucată2.14 Alfafetoprotei Cerinţe generale*, de asemenea să
fie incluşi, în afară de controlul
„+”şi „-„ calibratori. Metoda Elisa

33696500-0

672.00Bucată2.15 Anti HSV tip II IgG Cerinţe generale*, de asemenea să
fie incluşi, în afară de controlul
„+”şi „-„ calibratori. Metoda Elisa

33696500-0

672.00Bucată2.16 Anti HSV tip I IgM Cerinţe generale*, de asemenea să
fie incluşi, în afară de controlul
„+”şi „-„ calibratori. Metoda Elisa

33696500-0

672.00Bucată2.17 Anti HSV tip II IgM Cerinţe generale*, de asemenea să
fie incluşi, în afară de controlul
„+”şi „-„ calibratori. Metoda Elisa

33696500-0

864.00Bucată2.18 Anti CMV IgG Cerinţe generale*, de asemenea să
fie incluşi, în afară de controlul
„+”şi „-„ calibratori. Metoda Elisa

33696500-0

864.00Bucată2.19 Anti CMV IgM Cerinţe generale*, de asemenea să
fie incluşi, în afară de controlul
„+”şi „-„ calibratori. Metoda Elisa

33696500-0

672.00Bucată2.20 Anti toxoplasma gn.IgG Cerinţe generale*, de asemenea să
fie incluşi, în afară de controlul
„+”şi „-„ calibratori. Metoda Elisa

33696500-0

672.00Bucată2.21 Anti toxoplasma gn.IgM Cerinţe generale*, de asemenea să
fie incluşi, în afară de controlul
„+”şi „-„ calibratori. Metoda Elisa

33696500-0

3 Reactive pentru analizatorul hematologic
PCE-210 III DIFF

480.00Litru3.1 Soluție de diluare Certificat de analiză. Canistra 20-25
litri. osmolaritate 330+20mOsm/kg,
termen de valabilitate restant la
momentul livrării reactivelor nu
mai puţin de 80% din termenul
iniţial Cerinte obligatorii:
1. Reagentii sa fie obligatoriu în
ambalajul producatorului, sigilați,
pe ambalaj să fie indicat tipul

33696500-0
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480.00Litru3.1 Soluție de diluare analizatorului pentru care se
utilizează produsul respectiv.
2. Să fie asigurată deservirea și
programarea gratisă a utilajullui dat
pe perioada de utiliare a reactivelor
și ca urmare, în scopul posibilității
programării reactivelor pentru
analizatorul PCE-210 firma
cîștigătoare în timp de 5 zile trebuie
să prezinte certificat de la
producător privind pregătirea
specialiştilor pentru deservirea
tehnică și programarea a utilajului
dat, emis de compania
producătoare.
3. La cerere de prezentat monstre
pentru testare timp de 5 zile, de la
operatorul cîștigător. Ofertantul sa
asigure prezenţa specialistului la
procedurile de testare a monstrelor.

33696500-0

12.00Bucată3.2 Pompa CE marca33696500-0
40.00Litru3.3 Soluție de spălare Certificat de analiză. Canistra de 5-

10 litri. Pe baza de apa care sa
contina: enzym proteolitică, poli-
etilen-oxi-alchil-alcool, NaCl,
Na2SO4 și conservanți într-un
bufer neorganic . De asemenea sa
contina un colorant violet inert.
termen de valabilitate restant la
momentul livrării reactivelor nu
mai puţin de 80% din termenul
iniţial Cerinte obligatorii:
1. Reagentii sa fie obligatoriu în
ambalajul producatorului, sigilați,
pe ambalaj să fie indicat tipul
analizatorului pentru care se
utilizează produsul respectiv.
2. Să fie asigurată deservirea și
programarea gratisă a utilajullui dat
pe perioada de utiliare a reactivelor
și ca urmare, în scopul posibilității
programării reactivelor pentru
analizatorul PCE-210 firma
cîștigătoare în timp de 5 zile trebuie
să prezinte certificat de la
producător privind pregătirea
specialiştilor pentru deservirea
tehnică și programarea a utilajului
dat, emis de compania
producătoare.
3. La cerere de prezentat monstre
pentru testare timp de 5 zile, de la
operatorul cîștigător. Ofertantul sa
asigure prezenţa specialistului la
procedurile de testare a monstrelor.

33696500-0

6.00Litru3.4 Soluție de spălare concentrată Certificat de analiză. Flacon de 1-2
litri. termen de valabilitate restant la
momentul livrării reactivelor nu
mai puţin de 80% din termenul
iniţial Cerinte obligatorii:
1. Reagentii sa fie obligatoriu în
ambalajul producatorului, sigilați,
pe ambalaj să fie indicat tipul
analizatorului pentru care se

33696500-0
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6.00Litru3.4 Soluție de spălare concentrată utilizează produsul respectiv.
2. Să fie asigurată deservirea și
programarea gratisă a utilajullui dat
pe perioada de utiliare a reactivelor
și ca urmare, în scopul posibilității
programării reactivelor pentru
analizatorul PCE-210 firma
cîștigătoare în timp de 5 zile trebuie
să prezinte certificat de la
producător privind pregătirea
specialiştilor pentru deservirea
tehnică și programarea a utilajului
dat, emis de compania
producătoare.
3. La cerere de prezentat monstre
pentru testare timp de 5 zile, de la
operatorul cîștigător. Ofertantul sa
asigure prezenţa specialistului la
procedurile de testare a monstrelor.

33696500-0

8.00Litru3.5 Soluție de lizare Certificat de analiză. Flacon de
500-1000ml. flaconul transparent
cu h-17cm, diametru capacului de
3,5cm. Ssa contina compusi de
amoniu cuaternar și KCN (<0,1%),
fara cianidă (cyanide free) Cerinte
obligatorii:
1. Reagentii sa fie obligatoriu în
ambalajul producatorului, sigilați,
pe ambalaj să fie indicat tipul
analizatorului pentru care se
utilizează produsul respectiv.
2. Să fie asigurată deservirea și
programarea gratisă a utilajullui dat
pe perioada de utiliare a reactivelor
și ca urmare, în scopul posibilității
programării reactivelor pentru
analizatorul PCE-210 firma
cîștigătoare în timp de 5 zile trebuie
să prezinte certificat de la
producător privind pregătirea
specialiştilor pentru deservirea
tehnică și programarea a utilajului
dat, emis de compania
producătoare.
3. La cerere de prezentat monstre
pentru testare timp de 5 zile, de la
operatorul cîștigător. Ofertantul sa
asigure prezenţa specialistului la
procedurile de testare a monstrelor.

33696500-0

6.00Litru3.6 Solutie concentrata de Hipoclorid 0,5% Certificat de analiză. Flacon de 1-2
litri. pe bază de apă cu conținut de
hipoclorid de sodiu (0,5% clor
activ)  și poli-etilen-oxi-alchil-
alcool. Termen de valabilitate
restant la momentul livrării
reactivelor nu mai puţin de 80% din
termenul iniţial Cerinte obligatorii:
1. Reagentii sa fie obligatoriu în
ambalajul producatorului, sigilați,
pe ambalaj să fie indicat tipul
analizatorului pentru care se
utilizează produsul respectiv.
2. Să fie asigurată deservirea și
programarea gratisă a utilajullui dat

33696500-0
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6.00Litru3.6 Solutie concentrata de Hipoclorid 0,5% pe perioada de utiliare a reactivelor
și ca urmare, în scopul posibilității
programării reactivelor pentru
analizatorul PCE-210 firma
cîștigătoare în timp de 5 zile trebuie
să prezinte certificat de la
producător privind pregătirea
specialiştilor pentru deservirea
tehnică și programarea a utilajului
dat, emis de compania
producătoare.
3. La cerere de prezentat monstre
pentru testare timp de 5 zile, de la
operatorul cîștigător. Ofertantul sa
asigure prezenţa specialistului la
procedurile de testare a monstrelor.

33696500-0

72.00Mililitru3.7 Set de control hematologic 3 nivele Incet,
Normal, Repede (Low, Normal, High)

Certificat de analiză. Flacon 2,5-
3ml. pentru controlul calitatii
tuturor parametrilor singelui
Cerinte obligatorii:
1. Reagentii sa fie obligatoriu în
ambalajul producatorului, sigilați,
pe ambalaj să fie indicat tipul
analizatorului pentru care se
utilizează produsul respectiv.
2. Să fie asigurată deservirea și
programarea gratisă a utilajullui dat
pe perioada de utiliare a reactivelor
și ca urmare, în scopul posibilității
programării reactivelor pentru
analizatorul PCE-210 firma
cîștigătoare în timp de 5 zile trebuie
să prezinte certificat de la
producător privind pregătirea
specialiştilor pentru deservirea
tehnică și programarea a utilajului
dat, emis de compania
producătoare.
3. La cerere de prezentat monstre
pentru testare timp de 5 zile, de la
operatorul cîștigător. Ofertantul sa
asigure prezenţa specialistului la
procedurile de testare a monstrelor.

33696500-0

4 Reactivi pentru analizatorul de urină
Mission U120, Acon Laboratoriea, USA.
Sistem închis

100000.00Bucată4.1 Combi 8 CE marca. (Blood, Protein, Nitrat,
Ketones, Glucose, pH, Density,
Leucocytes) cu trei interpretari
cantitativ. Cerinte obligatorii:
1. Reagentii sa fie obligatoriu in
ambalajul producatorului
2. Firma furnizoare de reactivi să
dispună de ingineri calificaţi,
certificaţi de producătorul
echipamentului pentru deservirea
gratuită a echipamentului de
laborator pe perioada de utilizarea a
reactivilor.

33696500-0

36.00Set4.2 Material de control lichid pentru urina normal
și patogen

CE marca.33696500-0

5 Alți reagenți și consumabile
6.00Set5.1 Hemoglobin Drabkin flacon 50 ml concentrat, reagent33696500-0
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6.00Set5.1 Hemoglobin Drabkin lichid, posibilitatea utilizarii 0,5ml
de reagent, CE Marca

33696500-0

15.00Litru5.2 Fixator Leishman Ambalaj 1-1,5 litru, Certificat de
calitate de la produc[tor

33696500-0

6.00Litru5.3 Albastru de metilen 1%, ambalaj 0,5-1 litri, CE Marca33696500-0
60.00Litru5.4 Azur Eozin Romanovschi 1 litru, CE Marca33696500-0

1440.00Bucată5.5 Giargia Liamblia Ig G de asemenea să fie incluşi, in afară
de controlul „+”şi “-“ calibratori. ..
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de
producător. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de prăstr păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
incluse în set. Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producator să fie nu mai mic de 12
luni. Reagenţii, soluţiile din set să
fie lichizi şi gata de lucru, în cazul
cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de
lucru să fie stabile mai mult de 30
zile. In instrucţiunea de folosire să
fie indicată specificitatea şi
sensibilitatea testelor, test sistemele
să fie cu sensibilitatea nu mai mică
de 99,8%. Test sistemele 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 cite un godeu.
Să fie posibil de a testa cite o probă

33696500-0

6.00Kilogram5.6 Clorură de sodiu33696500-0
780.00Bucată5.7 Set p/u determinarea antigenului Chlamydia

trachomatis imunofluoriscent, 50 teste in
ambalaj, teste

Metoda RIF, Certificat de calitate
de la producător

33696500-0

360.00Bucată5.8  Ser p/u determinarea antigenului Ureaplazma
urealzticum imunofluoriscent, 50 teste in
ambalaj, teste

Metoda RIF, Certificat de calitate
de la producător

33696500-0

180.00Bucată5.9 Set p/u determinarea antigenului microlazmei
hominis, 50 teste in ambalaj, teste

Metoda RIF, Certificat de calitate
de la producător

33696500-0

5000.00Bucată5.10 Eprubeta sterilă cu capac de tip Lyiet (după
autor) cu activator, vacumată, în stativ

Mărimea ≈16x100mm, volumul 9
ml, CE Marca, Obligatoriu
prezentarea monstrelor pentru
testare timp de 5 zile, de la
operatorul cîștigător.

33696500-0

8.00Kilogram5.11 Hîrtie de filtru ≈20x20cm, Obligatoriu prezentarea
monstrelor pentru testare timp de 5
zile, de la operatorul cîștigător.

33696500-0

1.00Set5.12 Set pentru colorarea frotiurilor după Gramm
(după autor)

33696500-0

8.00Set5.13 Set pentru colorarea frotiurilor după tip Nilson
(după autor)

150-200ml, în set33696500-0

400.00Bucată5.14 Anze 10mkl albastre33696500-0
10000.00Bucată5.15 Eprubete borosilicate În set, Obligatoriu prezentarea

monstrelor pentru testare timp de 5
zile, de la operatorul cîștigător.

33696500-0

45000.00Bucată5.16 Capilar pentru colectarea singelui capilar cu33696500-0
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45000.00Bucată5.16 Capilar K3EDTA praf cu capilar pentru
colectarea dozată a singelui şi capac
fixat de tub pentru transportarea
probelor 100mkl, p-u Analizatorul
Hematologic PCE-210. Ambalajul
producătorului. Steril, în ambalaj
individual. Obligatoriu prezentarea
monstrelor pentru testare timp de 5
zile, de la operatorul cîștigător.

33696500-0

200.00Set5.17 Set azopiram pentru cercetarea materiilor
fecale -sînge ocult

33696500-0

500.00Bucată5.18 Plăci pentru determinarea grupelor sanguine Cu 50 locuri rotunde33696500-0
3000.00Bucată5.19 Eprubete centrifuge de polisterol, transparente,

cu capac
10ml, Obligatoriu prezentarea
monstrelor pentru testare timp de 5
zile, de la operatorul cîștigător.

33696500-0

9000.00Bucată5.20 Slaid pentru examinarea sedimentului urinar Obligatoriu prezentarea monstrelor
pentru testare timp de 5 zile, de la
operatorul cîștigător.

33696500-0

3.00Bucată5.21 Cronometru electronic cu temporizator și
taimer

33696500-0

1000.00Bucată5.22 Lame bine șlefuite, 75x25mm, sterile, în
ambalaj individual

grosimea 1,2mm33696500-0

150000.00Bucată5.23 Lame bine șlefuite, 75x25mm, nesterile,
ambulate cite 50-100 buc

grosimea 1,2mm33696500-0

1000.00Bucată5.24 Termohîrtie33696500-0
100.00Bucată5.25 Troponine33696500-0
30.00Gram5.26 Benzidin, 1gr33696500-0

150.00Mililitru5.27 Soluție pentru colectarea reticulocite, ambalaj
50-100ml

flacon 50ml33696500-0

6 Reactive și consumabile pentru sistemul de
hemostază pentru Trombotaimer 4 (sistem
închis)

2.00Set6.1 Test de fibrinogen, automat  termen de valabilitate restant la
momentul livrării reactivelor nu
mai puţin de 80% din termenul
iniţial Cerinte obligatorii:1.
Reagentii sa fie obligatoriu în
ambalajul producatorului, sigilați,
pe ambalaj să fie indicat tipul
analizatorului pentru care se
utilizează produsul respectiv. 2. Să
fie asigurată deservirea și
programarea gratisă a utilajullui dat
pe perioada de utiliare a reactivelor
și ca urmare, în scopul posibilității
programării reactivelor pentru
analizatorul PCE-210 firma
cîștigătoare în timp de 5 zile trebuie
să prezinte certificat de la
producător privind pregătirea
specialiştilor pentru deservirea
tehnică și programarea a utilajului
dat, emis de compania
producătoare.3. La cerere de
prezentat monstre pentru testare
timp de 5 zile, de la operatorul
cîștigător. Ofertantul sa asigure
prezenţa specialistului la
procedurile de testare a monstrelor.

33696500-0

10.00Flacon6.2 Plasma de control normală pentru 11 parametri  termen de valabilitate restant la
momentul livrării reactivelor nu
mai puţin de 80% din termenul
iniţial Cerinte obligatorii:1.
Reagentii sa fie obligatoriu în
ambalajul producatorului, sigilați,

33696500-0
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10.00Flacon6.2 Plasma de control normală pentru 11 parametri pe ambalaj să fie indicat tipul
analizatorului pentru care se
utilizează produsul respectiv. 2. Să
fie asigurată deservirea și
programarea gratisă a utilajullui dat
pe perioada de utiliare a reactivelor
și ca urmare, în scopul posibilității
programării reactivelor pentru
analizatorul PCE-210 firma
cîștigătoare în timp de 5 zile trebuie
să prezinte certificat de la
producător privind pregătirea
specialiştilor pentru deservirea
tehnică și programarea a utilajului
dat, emis de compania
producătoare.3. La cerere de
prezentat monstre pentru testare
timp de 5 zile, de la operatorul
cîștigător. Ofertantul sa asigure
prezenţa specialistului la
procedurile de testare a monstrelor.

33696500-0

10.00Flacon6.3 Plasma de control patologică pentru 11
parametri

 termen de valabilitate restant la
momentul livrării reactivelor nu
mai puţin de 80% din termenul
iniţial Cerinte obligatorii:1.
Reagentii sa fie obligatoriu în
ambalajul producatorului, sigilați,
pe ambalaj să fie indicat tipul
analizatorului pentru care se
utilizează produsul respectiv. 2. Să
fie asigurată deservirea și
programarea gratisă a utilajullui dat
pe perioada de utiliare a reactivelor
și ca urmare, în scopul posibilității
programării reactivelor pentru
analizatorul PCE-210 firma
cîștigătoare în timp de 5 zile trebuie
să prezinte certificat de la
producător privind pregătirea
specialiştilor pentru deservirea
tehnică și programarea a utilajului
dat, emis de compania
producătoare.3. La cerere de
prezentat monstre pentru testare
timp de 5 zile, de la operatorul
cîștigător. Ofertantul sa asigure
prezenţa specialistului la
procedurile de testare a monstrelor.

33696500-0

800.00Bucată6.4 Cuve cu bilă pentru Trombotaimer33696500-0
4680.00Mililitru6.5 TB-plastin, liofilizat ISI=1,63, amestec de

tromboplastin și Ca, termen de garanție nu mai
mic de 18 luni

 termen de valabilitate restant la
momentul livrării reactivelor nu
mai puţin de 80% din termenul
iniţial Cerinte obligatorii:1.
Reagentii sa fie obligatoriu în
ambalajul producatorului, sigilați,
pe ambalaj să fie indicat tipul
analizatorului pentru care se
utilizează produsul respectiv. 2. Să
fie asigurată deservirea și
programarea gratisă a utilajullui dat
pe perioada de utiliare a reactivelor
și ca urmare, în scopul posibilității
programării reactivelor pentru
analizatorul PCE-210 firma
cîștigătoare în timp de 5 zile trebuie
să prezinte certificat de la

33696500-0
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4680.00Mililitru6.5 TB-plastin, liofilizat ISI=1,63, amestec de
tromboplastin și Ca, termen de garanție nu mai
mic de 18 luni

producător privind pregătirea
specialiştilor pentru deservirea
tehnică și programarea a utilajului
dat, emis de compania
producătoare.3. La cerere de
prezentat monstre pentru testare
timp de 5 zile, de la operatorul
cîștigător. Ofertantul sa asigure
prezenţa specialistului la
procedurile de testare a monstrelor.

33696500-0

7 Reactive și consumabile pentru investigații
clinice generale, hematologice și citologice.
Anexa 3 la ordinul MS Nr. 701 din
18.10.2010 Specificaţii standard pentru
investigaţii clinice generale, hematologice şi
citologice

60.00Litru7.1 Metanol în ambalaj 1 litru, puritatea analitică33696500-0
6000.00Mililitru7.2 Ulei de imersie 100 ml33696500-0
500.00Mililitru7.3 Toliclon Anti-A 100 doze, 10 ml33696500-0
500.00Mililitru7.4 Toliclon Anti-B 50 doze, 10 ml33696500-0
10.00Mililitru7.5 Toliclon Anti-AB 50 doze, 10 ml33696500-0

100.00Mililitru7.6 Toliclon Anti-D IgG 50 doze, 10 ml33696500-0
500.00Mililitru7.7 Toliclon Anti-D Super 50 doze, 10 ml33696500-0

1.00Kilogram7.8 Acid sulfuric, H2SO4 Puritatea analitică sau chimică,
0,5kg

33696500-0

2.00Kilogram7.9 Acid azotic, HNO3, concentrat Puritatea analitică sau chimică,
0,5kg

33696500-0

1.00Kilogram7.10 Acid sulfosalicilic Puritatea analitică sau chimică,
0,5kg

33696500-0

4.00Kilogram7.11 Citrat de natriu, 3 substituit Puritatea analitică sau chimică,
0,1kg

33696500-0

1.00Kilogram7.12 Acid acetic, CH3COOH, concentrat Puritatea analitică sau chimică,
0,5kg

33696500-0

5.00Litru7.13 Glicerina Puritatea analitică sau chimică,
0,5kg

33696500-0

100.00Bucată7.14 Gelatină, sol. 10%-10 ml Puritatea analitică sau chimică,
ampula de 10ml

33696500-0

30.00Kilogram7.15 Silitra Puritatea analitică sau chimică, 1kg33696500-0
30000.00Bucată7.16 Pipete getabile cu gradație de 1 ml33696500-0
30000.00Bucată7.17 Lamele, 18x18mm33696500-0
20000.00Bucată7.18 Vîrfuri plastic 0-10 mkl (albe), în stativ33696500-0

250000.00Bucată7.19 Eprubete plastic conice fără capac, polisterol,
bine transparente, 10ml, centrifuge

obligatoriu prezentarea monstrelor
pentru testare timp de 5 zile, de la
operatorul cîștigător

33696500-0

120000.00Bucată7.20 Container plastic pentru urină, cu capac bine
filetat, nesteril, volumul 100-120 ml, cu
etichetă de hîrtie, din plastic dur. Prezentarea
mostrelor pentru testare

obligatoriu prezentarea monstrelor
pentru testare timp de 5 zile, de la
operatorul cîștigător

33696500-0

5000.00Bucată7.21 Eprubete tip K3 EDTA 1ml cu capac şi
etichetă, 12x84 mm, în stativ, vacumată

33696500-0

6.00Bucată7.22 Camera Goreaev33696500-0
20000.00Bucată7.23 Eprubetă cu citrat Na 3,8% pentru

coagulogramă volum sînge 2,5 ml, capac de
cauciuc cu valvă, cu etichetă, în stativ,
vacumate

obligatoriu prezentarea monstrelor
pentru testare timp de 5 zile, de la
operatorul cîștigător

33696500-0

8 Reactive pentru analizatorul hematologic
automat 5 diff, Cell Dyn Ruby, Abbott,
Germania

30.00Bucată8.1 Diluent, 20 litri33696500-0
17.00Bucată8.2 Reagent de lizare WBC, 3,8 litri33696500-0
10.00Bucată8.3 Reagent de lizare CNfreeHGB, 3,8 litri33696500-0
2.00Set8.4 Control hematologic 3x2,5ml33696500-0

200.00Mililitru8.5 Soluție de spălare enzymatic 100ml33696500-0
9 Reactivi, calibratori și materiale de control

pentru analizatorul Cobas, Roche
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Diagnostic. Sistem închis
47000.00Bucată9.1 Alanine Aminotransferase IFCC (ALTL IFCC,

500T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas
6000 set cu  nr de teste de 500

Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

3500.00Bucată9.2 Albumin Bromcresol Green (ALB
BCG,300T), ambalaj standard pentru aparatul
Cobas 6000 set cu  nr de teste de 300

Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare

33696500-0
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3500.00Bucată9.2 Albumin Bromcresol Green (ALB
BCG,300T), ambalaj standard pentru aparatul
Cobas 6000 set cu  nr de teste de 300

(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

10600.00Bucată9.3 Alkaline Phosphatase IFCC  (ALP IFCC,
400T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas
6000 set cu  nr de teste de 400

Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

14000.00Bucată9.4 Amylase (AMYL, 300T), ambalaj standard
pentru aparatul Cobas 6000 set cu  nr de teste
de 300

Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în

33696500-0
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14000.00Bucată9.4 Amylase (AMYL, 300T), ambalaj standard
pentru aparatul Cobas 6000 set cu  nr de teste
de 300

vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

42000.00Bucată9.5 Aspartate Aminotransferase IFCC (ASTL,
500T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas
6000 set cu  nr de teste de 500

Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,

33696500-0
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42000.00Bucată9.5 Aspartate Aminotransferase IFCC (ASTL,
500T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas
6000 set cu  nr de teste de 500

hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

13000.00Bucată9.6 Bilirubin-Direkt  (BIL-D, 350T), ambalaj
standard pentru aparatul Cobas 6000 set cu  nr
de teste de 350

Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

13000.00Bucată9.7 Bilirubin-Total (BIL-T, 250T), ambalaj
standard pentru aparatul Cobas 6000 set cu  nr
de teste de 250

Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj

33696500-0
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13000.00Bucată9.7 Bilirubin-Total (BIL-T, 250T), ambalaj
standard pentru aparatul Cobas 6000 set cu  nr
de teste de 250

securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

8500.00Bucată9.8 Calcium (CA, 300T), ambalaj standard pentru
aparatul Cobas 6000 set cu  nr de teste de 300

Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

61000.00Bucată9.9 Cholesterol  (CHOL HiCo, 400T), ambalaj
standard pentru aparatul Cobas 6000 set cu  nr
de teste de 400

Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie

33696500-0
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61000.00Bucată9.9 Cholesterol  (CHOL HiCo, 400T), ambalaj
standard pentru aparatul Cobas 6000 set cu  nr
de teste de 400

înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

1000.00Bucată9.10 CKL, 200T, ambalaj standard pentru aparatul
Cobas 6000 set cu  nr de teste de 200

Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,

33696500-0
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1000.00Bucată9.10 CKL, 200T, ambalaj standard pentru aparatul
Cobas 6000 set cu  nr de teste de 200

specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

42000.00Bucată9.11 Creatinine Jaffe (CREA-J, 700T), ambalaj
standard pentru aparatul Cobas 6000 set cu  nr
de teste de 700

Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

12000.00Bucată9.12 g-Glutamyltransferase (GGT,400T), ambalaj
standard pentru aparatul Cobas 6000 set cu  nr
de teste de  400

Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de

33696500-0
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12000.00Bucată9.12 g-Glutamyltransferase (GGT,400T), ambalaj
standard pentru aparatul Cobas 6000 set cu  nr
de teste de  400

producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

73000.00Bucată9.13 Glucose HK  (GLUC HK, 800T), ambalaj
standard pentru aparatul Cobas 6000 set cu  nr
de teste de 800

Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

6000.00Bucată9.14 HDL-Cholesterol  (HDL-C, 200T), ambalaj
standard pentru aparatul Cobas 6000 set cu  nr
de teste de 200

Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem

33696500-0
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6000.00Bucată9.14 HDL-Cholesterol  (HDL-C, 200T), ambalaj
standard pentru aparatul Cobas 6000 set cu  nr
de teste de 200

închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

3500.00Bucată9.15 Iron  (IRON, 200T), ambalaj standard pentru
aparatul Cobas 6000 set cu  nr de teste de 200

Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină

33696500-0
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3500.00Bucată9.15 Iron  (IRON, 200T), ambalaj standard pentru
aparatul Cobas 6000 set cu  nr de teste de 200

caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

1000.00Bucată9.16 Lactat Dehydrogenaza (LDHI), ambalaj
standard pentru aparatul Cobas 6000 set cu  nr
de teste de 300

Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

6100.00Bucată9.17 LDL-Cholesterol  (LDL-C, 175T), ambalaj
standard pentru aparatul Cobas 6000 set cu  nr
de teste de 175

Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu

33696500-0
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6100.00Bucată9.17 LDL-Cholesterol  (LDL-C, 175T), ambalaj
standard pentru aparatul Cobas 6000 set cu  nr
de teste de 175

echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

1500.00Bucată9.18 Lipase colorimetric (LIPC, 200T), ambalaj
standard pentru aparatul Cobas 6000 set cu  nr
de teste de 200

Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

4000.00Bucată9.19 Total Protein (TP, 300T), ambalaj standard
pentru aparatul Cobas 6000 set cu  nr de teste
de 300

Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.

33696500-0
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4000.00Bucată9.19 Total Protein (TP, 300T), ambalaj standard
pentru aparatul Cobas 6000 set cu  nr de teste
de 300

Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

25000.00Bucată9.20 Triglycerides (TRIGL, 250T), ambalaj
standard pentru aparatul Cobas 6000 set cu  nr
de teste de 250

Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor

33696500-0
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25000.00Bucată9.20 Triglycerides (TRIGL, 250T), ambalaj
standard pentru aparatul Cobas 6000 set cu  nr
de teste de 250

indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

32000.00Bucată9.21 Urea (UREAL, 500T), ambalaj standard pentru
aparatul Cobas 6000 set cu  nr de teste de 500

Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

30000.00Bucată9.22 Uric Acid  (UA, 400T), ambalaj standard
pentru aparatul Cobas 6000 set cu  nr de teste
de 400

Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de

33696500-0
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30000.00Bucată9.22 Uric Acid  (UA, 400T), ambalaj standard
pentru aparatul Cobas 6000 set cu  nr de teste
de 400

producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

200.00Bucată9.23 Anti-HBc, ambalaj standard pentru aparatul
Cobas 6000 set cu  nr de teste de 100

Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

200.00Bucată9.24 Anti-HBs, ambalaj standard pentru aparatul
Cobas 6000 set cu  nr de teste de 100

Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către

33696500-0
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200.00Bucată9.24 Anti-HBs, ambalaj standard pentru aparatul
Cobas 6000 set cu  nr de teste de 100

furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

800.00Bucată9.25 Anti-TPO, ambalaj standard pentru aparatul
Cobas 6000 set cu  nr de teste de 100

Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să

33696500-0
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800.00Bucată9.25 Anti-TPO, ambalaj standard pentru aparatul
Cobas 6000 set cu  nr de teste de 100

coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

100.00Bucată9.26 CMV IgG, ambalaj standard pentru aparatul
Cobas 6000 set cu  nr de teste de 100

Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

100.00Bucată9.27 CMV IgM, ambalaj standard pentru aparatul
Cobas 6000 set cu  nr de teste de 100

Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de

33696500-0
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100.00Bucată9.27 CMV IgM, ambalaj standard pentru aparatul
Cobas 6000 set cu  nr de teste de 100

reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

200.00Bucată9.28 FT3, ambalaj standard pentru aparatul Cobas
6000 set cu  nr de teste de 200

Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

2400.00Bucată9.29 FT4, ambalaj standard pentru aparatul Cobas Cerințele generale: 1.33696500-0
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2400.00Bucată9.29 6000 set cu  nr de teste de 200 Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

300.00Bucată9.30 HBsAg,  ambalaj standard pentru aparatul
Cobas 6000 set cu  nr de teste de 100

Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile

33696500-0
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300.00Bucată9.30 HBsAg,  ambalaj standard pentru aparatul
Cobas 6000 set cu  nr de teste de 100

de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

300.00Bucată9.31 PSA free, ambalaj standard pentru aparatul
Cobas 6000 set cu  nr de teste de 100

Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

1600.00Bucată9.32 PSA total,  ambalaj standard pentru aparatul
Cobas 6000 set cu  nr de teste de 100

Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același

33696500-0
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1600.00Bucată9.32 PSA total,  ambalaj standard pentru aparatul
Cobas 6000 set cu  nr de teste de 100

producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

400.00Bucată9.33 T3, ambalaj standard pentru aparatul Cobas
6000 set cu  nr de teste de 200

Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate

33696500-0
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400.00Bucată9.33 T3, ambalaj standard pentru aparatul Cobas
6000 set cu  nr de teste de 200

inclusiv și în limba de stat.33696500-0

1200.00Bucată9.34 T4,  ambalaj standard pentru aparatul Cobas
6000 set cu  nr de teste de 200

Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

100.00Bucată9.35 Toxo IgG, ambalaj standard pentru aparatul
Cobas 6000 set cu  nr de teste de 100

Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de

33696500-0
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100.00Bucată9.35 Toxo IgG, ambalaj standard pentru aparatul
Cobas 6000 set cu  nr de teste de 100

producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

100.00Bucată9.36 Toxo IgM, ambalaj standard pentru aparatul
Cobas 6000 set cu  nr de teste de 100

Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

2800.00Bucată9.37 TSH, ambalaj standard pentru aparatul Cobas
6000 set cu  nr de teste de 200

Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în

33696500-0
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2800.00Bucată9.37 TSH, ambalaj standard pentru aparatul Cobas
6000 set cu  nr de teste de 200

mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

4000.00Bucată9.38 PCR cantitativ, ambalaj standard pentru
aparatul Cobas 6000 set

Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și

33696500-0
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4000.00Bucată9.38 PCR cantitativ, ambalaj standard pentru
aparatul Cobas 6000 set

interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

3500.00Bucată9.39 FR cantitativ, ambalaj standard pentru aparatul
Cobas 6000 set

Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

3300.00Bucată9.40 ASLO cantitativ, ambalaj standard pentru
aparatul Cobas 6000 set

Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.

33696500-0
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3300.00Bucată9.40 ASLO cantitativ, ambalaj standard pentru
aparatul Cobas 6000 set

Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

1.00Set9.41 ISE Standard low Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

1.00Set9.42 ISE Standard high Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale

33696500-0
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1.00Set9.42 ISE Standard high de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

6.00Set9.43 ISE Diluent Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo

33696500-0
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6.00Set9.43 ISE Diluent calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

1.00Set9.44 ISE Compensator Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

10.00Set9.45 ISE Internal Standard Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul

33696500-0
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10.00Set9.45 ISE Internal Standard de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

8.00Set9.46 ISE Reference Electrolyte Solution Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

2.00Set9.47 ISE Cleaning Solution Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie

33696500-0
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2.00Set9.47 ISE Cleaning Solution compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

6.00Set9.48 ISE Internal Standard Insert Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de

33696500-0
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6.00Set9.48 ISE Internal Standard Insert utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

60.00Set9.49 NaOH-D cobas C Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

2.00Set9.50 SMS cobas C Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer

33696500-0
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2.00Set9.50 SMS cobas C sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

2.00Set9.51 9% NaCl cobas C Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

25.00Set9.52 NaOH –D/Basic wash 2*1,8 L Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă

33696500-0
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25.00Set9.52 NaOH –D/Basic wash 2*1,8 L toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

1.00Set9.53 Acid Wash solution 2*2 L Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele

33696500-0
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1.00Set9.53 Acid Wash solution 2*2 L de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

5.00Set9.54 Sample Cleaner1, cobas c Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

5.00Set9.55 Hitergent  for Hit Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare

33696500-0
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5.00Set9.55 Hitergent  for Hit în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

1.00Set9.56 PreciControl ClinChem Multi 1 Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

1.00Set9.57 PreciControl ClinChem Multi 2 Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la

33696500-0
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1.00Set9.57 PreciControl ClinChem Multi 2 analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

1.00Set9.58 CFAS Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului

33696500-0



pag. 45

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Set9.58 CFAS indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

1.00Set9.59 Cfas Lipids Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

15.00Set9.60 Diluent Universal Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor

33696500-0
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15.00Set9.60 Diluent Universal demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

36.00Set9.61 ProCell Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0
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36.00Set9.62 CleanCell Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

2.00Set9.63 SysClean Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,

33696500-0
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2.00Set9.63 SysClean termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

20.00Set9.64 PreClean M Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

5.00Set9.65 ProbeWash M Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de

33696500-0
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5.00Set9.65 ProbeWash M reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

1.00Set9.66 PreciControl Universal Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind

33696500-0
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1.00Set9.66 PreciControl Universal modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

1.00Set9.67 PreciControl Tumormarker Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

1.00Set9.68  PreciControl ThyroAB Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de

33696500-0
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1.00Set9.68  PreciControl ThyroAB producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

1.00Set9.69 PreciControl TSH Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

1.00Set9.70 PreciControl HBsAg Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în

33696500-0
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1.00Set9.70 PreciControl HBsAg mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

1.00Set9.71 Anti-TPO CS Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și

33696500-0
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1.00Set9.71 Anti-TPO CS interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

1.00Set9.72 FT3 CS Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

1.00Set9.73 FT4 CS Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.

33696500-0
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1.00Set9.73 FT4 CS Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

1.00Set9.74 PSA free CS Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

1.00Set9.75 PSA total CS Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale

33696500-0
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1.00Set9.75 PSA total CS de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

1.00Set9.76 T3 CS Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo

33696500-0
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1.00Set9.76 T3 CS calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

1.00Set9.77 T4 CS Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

1.00Set9.78 TSH CS Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul

33696500-0
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1.00Set9.78 TSH CS de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

12000.00Bucată9.79 HbAlc hemoglobin glicolizata, ambalaj
standard pentru aparatul Cobas 6000 set

Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

1.00Set9.80 HbA1C TQ Hemolizing rg, cobas c Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie

33696500-0
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1.00Set9.80 HbA1C TQ Hemolizing rg, cobas c compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

1.00Set9.81 PreciControl HBA1C normal Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de

33696500-0
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1.00Set9.81 PreciControl HBA1C normal utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

1.00Set9.82 PreciControl HBA1C patologic Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

1.00Set9.83 Cfas HbA1c Cerințele generale: 1.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile și cheltuieli aferente.
Ambalajul reactivelor trebuie să fie
compatibil cu aparatul (sistem
închis). 2. Calibratori și materiale
de calibrare trebuie să fie
înregistrate în ordinea stabilită în
mod obligatoriu de legislația RM în
vigoare și să corespundă cu setul de
reagenți, (să fie de același
producător).3. Ofertanții vor
demonstra că reagenții, seturile de
reagenți se păstrează pînă la livrare
în condițiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer

33696500-0
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1.00Set9.83 Cfas HbA1c sau în încăpere dotată cu
echipament specific).4. Termenul
de valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai puțin de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat, etichetat de
producător. Date de identificare
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condițiile
de prestare) ale producătorului
indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele
de pe etichetele componentelor
indicate în set.5. instrucțiunile de
utilizare a truselor să conțină
caracterisicele de performanță șo
calitate: sensibilitatea, liniaritatea,
specificația, reproductivitatea și
interferența (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucțiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv și în limba de stat.

33696500-0

10 Accesorii consumabile pentru Analizator
Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania,
sistem închis

10.00Bucată10.1 Assay Tips/Cups (Set Virfuri si pupite pentru
probe si reactie)

33696500-0

11 Reactive pentru investigații hematologice,
analizatorul hematologic automat BC-5150,
Mindray, sistem închis

3500.00Litru11.1 M-52D Diluent (20L×1) set 20L×1 Cerinţe generale: 1.
Confirmarea că dispozitivul a fost
produs în conformitate cu cerinţele
CE cu prezentarea certificatului de
origine pentru produs. 2.
Prezentarea scrisorii original de la
producător privind confirmarea
proprietăţilor calitative a
produsului, cu indicarea acestora în
instrucţiunea de utilizare
aprodusului. 3. Prezentarea de către
furnizor a certificatului de
compatibilitate a reactivelor cu
utilajul (sistem închis), de la
producătorul utilajului. 4.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile şi cheltuielile
aferente. Ambalajul reactivilor
trebuie să fie compatibil cu aparatul
(sistem închis). 5. Calibratorii,
materialele de control şi reagenţii
trebuie să fie înregistrate în ordinea
stabilită în mod obligatoriu de
legislaţia Republicii Moldova în
vigoare şi să corespundă cu setul de
reagenţi, (să fie de la acelaşi
producător). 6. Ofertanţii vor
demonstra că reagenţii, seturile de
reagenţi se păstrează pînă la livrare
în condiţiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau încăpere dotată cu echipament
specific). 7. Ofertantul va fi
autorizat de către producătorul

33696500-0
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3500.00Litru11.1 M-52D Diluent (20L×1) reactivilor pentru participare la
licitație.

33696500-0

140.00Litru11.2 M-52DIFF Lyse (500mL×4) set 500mL×4 Cerinţe generale: 1.
Confirmarea că dispozitivul a fost
produs în conformitate cu cerinţele
CE cu prezentarea certificatului de
origine pentru produs. 2.
Prezentarea scrisorii original de la
producător privind confirmarea
proprietăţilor calitative a
produsului, cu indicarea acestora în
instrucţiunea de utilizare
aprodusului. 3. Prezentarea de către
furnizor a certificatului de
compatibilitate a reactivelor cu
utilajul (sistem închis), de la
producătorul utilajului. 4.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile şi cheltuielile
aferente. Ambalajul reactivilor
trebuie să fie compatibil cu aparatul
(sistem închis). 5. Calibratorii,
materialele de control şi reagenţii
trebuie să fie înregistrate în ordinea
stabilită în mod obligatoriu de
legislaţia Republicii Moldova în
vigoare şi să corespundă cu setul de
reagenţi, (să fie de la acelaşi
producător). 6. Ofertanţii vor
demonstra că reagenţii, seturile de
reagenţi se păstrează pînă la livrare
în condiţiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau încăpere dotată cu echipament
specific). 7. Ofertantul va fi
autorizat de către producătorul
reactivilor pentru participare la
licitație.

33696500-0

30.00Litru11.3 M-52LH Lyse (100mL×4) set 100mL×4 Cerinţe generale: 1.
Confirmarea că dispozitivul a fost
produs în conformitate cu cerinţele
CE cu prezentarea certificatului de
origine pentru produs. 2.
Prezentarea scrisorii original de la
producător privind confirmarea
proprietăţilor calitative a
produsului, cu indicarea acestora în
instrucţiunea de utilizare
aprodusului. 3. Prezentarea de către
furnizor a certificatului de
compatibilitate a reactivelor cu
utilajul (sistem închis), de la
producătorul utilajului. 4.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile şi cheltuielile
aferente. Ambalajul reactivilor
trebuie să fie compatibil cu aparatul
(sistem închis). 5. Calibratorii,
materialele de control şi reagenţii
trebuie să fie înregistrate în ordinea
stabilită în mod obligatoriu de
legislaţia Republicii Moldova în

33696500-0
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30.00Litru11.3 M-52LH Lyse (100mL×4) vigoare şi să corespundă cu setul de
reagenţi, (să fie de la acelaşi
producător). 6. Ofertanţii vor
demonstra că reagenţii, seturile de
reagenţi se păstrează pînă la livrare
în condiţiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau încăpere dotată cu echipament
specific). 7. Ofertantul va fi
autorizat de către producătorul
reactivilor pentru participare la
licitație.

33696500-0

2000.00Mililitru11.4 Probe Cleanser (50mL) 50mL Cerinţe generale: 1.
Confirmarea că dispozitivul a fost
produs în conformitate cu cerinţele
CE cu prezentarea certificatului de
origine pentru produs. 2.
Prezentarea scrisorii original de la
producător privind confirmarea
proprietăţilor calitative a
produsului, cu indicarea acestora în
instrucţiunea de utilizare
aprodusului. 3. Prezentarea de către
furnizor a certificatului de
compatibilitate a reactivelor cu
utilajul (sistem închis), de la
producătorul utilajului. 4.
Adaptarea/calibrarea metodelor la
analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile şi cheltuielile
aferente. Ambalajul reactivilor
trebuie să fie compatibil cu aparatul
(sistem închis). 5. Calibratorii,
materialele de control şi reagenţii
trebuie să fie înregistrate în ordinea
stabilită în mod obligatoriu de
legislaţia Republicii Moldova în
vigoare şi să corespundă cu setul de
reagenţi, (să fie de la acelaşi
producător). 6. Ofertanţii vor
demonstra că reagenţii, seturile de
reagenţi se păstrează pînă la livrare
în condiţiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau încăpere dotată cu echipament
specific). 7. Ofertantul va fi
autorizat de către producătorul
reactivilor pentru participare la
licitație.

33696500-0

168.00Mililitru11.5 Hematologic 3-pack control L, N, H 3 x 3.5mL (1L,1N,1H) Cerinţe
generale: 1. Confirmarea că
dispozitivul a fost produs în
conformitate cu cerinţele CE cu
prezentarea certificatului de origine
pentru produs. 2. Prezentarea
scrisorii original de la producător
privind confirmarea proprietăţilor
calitative a produsului, cu indicarea
acestora în instrucţiunea de utilizare
aprodusului. 3. Prezentarea de către
furnizor a certificatului de
compatibilitate a reactivelor cu
utilajul (sistem închis), de la
producătorul utilajului. 4.
Adaptarea/calibrarea metodelor la

33696500-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

168.00Mililitru11.5 Hematologic 3-pack control L, N, H analizator se va efectua de către
furnizorul de reactivi care suportă
toate riscurile şi cheltuielile
aferente. Ambalajul reactivilor
trebuie să fie compatibil cu aparatul
(sistem închis). 5. Calibratorii,
materialele de control şi reagenţii
trebuie să fie înregistrate în ordinea
stabilită în mod obligatoriu de
legislaţia Republicii Moldova în
vigoare şi să corespundă cu setul de
reagenţi, (să fie de la acelaşi
producător). 6. Ofertanţii vor
demonstra că reagenţii, seturile de
reagenţi se păstrează pînă la livrare
în condiţiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau încăpere dotată cu echipament
specific). 7. Ofertantul va fi
autorizat de către producătorul
reactivilor pentru participare la
licitație.

33696500-0

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
în decurs de 15 zile din data efectuării comenzii
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 Declaraţie pe proprie răspundere, completată în
conformitate cu Formularul (F 3.4) - confirmat prin
ștampila și semnatura

Da

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

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

Da

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

Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
ofertantului

Nu

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

Nu se cere Nu

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

Nu se cere Nu

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

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

Nu

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

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

Nu

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

Declaraţie pe proprie răspundere, completată în
conformitate cu Formularul (F 3.5) - confirmat prin
ștampila și semnatura participantului

Da

9 Oferta Original Formularul ofertei (F.3.1)confirmat prin
ștampila și semnatura participantului

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

10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform
Formularului (F3.3) original - confirmat prin ștampila
și semnatura participantului

Da

11 Raportul financiar 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

2 ani Da

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

Nu se cere Nu

15 Garanția pentru ofertă original - confirmat prin ștampila și semnatura
participantului

Da

16 Certificat de atribuire a contului bancar copia, confimat prin ștampila și semnatura
participantului

Da

17 Certificat de efectuare regulată a plăților impozitelor,
contribuțiilor

copia, confimat prin ștampila și semnatura
participantului (cu termenul de valabilitate - 15 zile din
data elibererii)

Da

18 Specificații tehnice depline (F 4.1) original - confirmat prin ștampila și semnatura
participantului

Da

19 Instrucțiuni de utilizare în limba de stat sau rusă copie - confirmată prin semnatura și ștampila
participantului

Da

20 Declarația privind dispunerea de ingineri calificați,
certificați de la producătorul dispozitivelor medicale

pentru calibrarea, reprogramarea și deservirea gratuită
a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a
reactivelor – pentru lotul 1, 4, 6, 9 și 11 – original –
confirmat prin semnătura şi ştampila Participantului

Da

21 Declarația privind că reagenții sunt în ambalajul
producătorului – pentru toate loturi

original – confirmat prin semnătura şi ştampila
Participantului

Da

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

Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 5 bl. 2

Tel.: mcecoi@mail.ru022531633 ,  Fax: 022531633
079436345 ,  E-mail:

Numele şi funcţia persoanei responsabile: CECOI MARIANA, jurist pe achiziții publice

Setul de documente poate fi primit la adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 5 bl. 2, lit.b, bir.404.
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: 22.01.2018 10:00
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 5 bl. 2 lit.b, bir.404pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 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

22.01.2018 10:00la:
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 5 bl. 2et.5, sala de ședințepe adresa:

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

Garanție bancară
Garanție prin transfer
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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: LOBODA POLINA


