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

nr. 17/04918 16.01.2018din

Denumirea autorităţii contractante: IMSP AMT Ciocana
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

Reactive, articole pentru laboratorul clinic -diagnostic.Obiectul achiziției:
33696500-0Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  5  din  16.01.2018.
În scopul achiziţionării "Reactive, articole pentru laboratorul clinic -diagnostic."
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, articole de laborator  pentru
analizatorul automat bichimic Selectra Pro
M (sistem închis)

300.00Mililitru1.1 alfa -Amilaza
Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 luni. Seturile să fie livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale
produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă
(lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de
stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu
setul de reagenţi , adică să fie de la
acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se
păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător

33696500-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

300.00Mililitru1.1 alfa -Amilaza (la frigider, frigorifer sau încăperi
dotate cu echipament specific, etc).

33696500-0

500.00Mililitru1.2 Lipaza Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 luni. Seturile să fie livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale
produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă
(lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de
stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu
setul de reagenţi , adică să fie de la
acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se
păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător
(la frigider, frigorifer sau încăperi
dotate cu echipament specific, etc).

33696500-0

500.00Mililitru1.3 Fosfataza Alcalină (Alkaline Phosphotase) Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 luni. Seturile să fie livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale
produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă

33696500-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

500.00Mililitru1.3 Fosfataza Alcalină (Alkaline Phosphotase) (lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de
stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu
setul de reagenţi , adică să fie de la
acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se
păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător
(la frigider, frigorifer sau încăperi
dotate cu echipament specific, etc).

33696500-0

250.00Mililitru1.4 Calciu Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 luni. Seturile să fie livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale
produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă
(lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de
stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu
setul de reagenţi , adică să fie de la
acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se
păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător
(la frigider, frigorifer sau încăperi
dotate cu echipament specific, etc).

33696500-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Mililitru1.5 Calciu  standard Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 luni. Seturile să fie livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale
produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă
(lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de
stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu
setul de reagenţi , adică să fie de la
acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se
păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător
(la frigider, frigorifer sau încăperi
dotate cu echipament specific, etc).

33696500-0

500.00Mililitru1.6 Albumina(Albumin) Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 luni. Seturile să fie livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale
produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă
(lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba

33696500-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

500.00Mililitru1.6 Albumina(Albumin) de
stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu
setul de reagenţi , adică să fie de la
acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se
păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător
(la frigider, frigorifer sau încăperi
dotate cu echipament specific, etc).

33696500-0

10.00Mililitru1.7 Albumina standart Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 luni. Seturile să fie livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale
produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă
(lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de
stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu
setul de reagenţi , adică să fie de la
acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se
păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător
(la frigider, frigorifer sau încăperi
dotate cu echipament specific, etc).

33696500-0

800.00Mililitru1.8 Cholesterol HDL 2 G (Cholesterol) Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic

33696500-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

800.00Mililitru1.8 Cholesterol HDL 2 G (Cholesterol) de 12 luni. Seturile să fie livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale
produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă
(lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de
stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu
setul de reagenţi , adică să fie de la
acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se
păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător
(la frigider, frigorifer sau încăperi
dotate cu echipament specific, etc).

33696500-0

50.00Mililitru1.9 Cholesterol  HDL 2 G standard fl 5 ml Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 luni. Seturile să fie livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale
produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă
(lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de
stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda

33696500-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

50.00Mililitru1.9 Cholesterol  HDL 2 G standard fl 5 ml seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu
setul de reagenţi , adică să fie de la
acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se
păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător
(la frigider, frigorifer sau încăperi
dotate cu echipament specific, etc).

33696500-0

800.00Mililitru1.10 Cholesterol  LDL 2 G (Cholesterol) Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 luni. Seturile să fie livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale
produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă
(lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de
stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu
setul de reagenţi , adică să fie de la
acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se
păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător
(la frigider, frigorifer sau încăperi
dotate cu echipament specific, etc).

33696500-0

50.00Mililitru1.11 Cholesterol  LDL 2 G standard fl 5 ml Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 luni. Seturile să fie livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de

33696500-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

50.00Mililitru1.11 Cholesterol  LDL 2 G standard fl 5 ml identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale
produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă
(lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de
stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu
setul de reagenţi , adică să fie de la
acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se
păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător
(la frigider, frigorifer sau încăperi
dotate cu echipament specific, etc).

33696500-0

300.00Mililitru1.12 Acidul Uric(Uric Acid) Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 luni. Seturile să fie livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale
produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă
(lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de
stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi

33696500-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

300.00Mililitru1.12 Acidul Uric(Uric Acid) standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu
setul de reagenţi , adică să fie de la
acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se
păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător
(la frigider, frigorifer sau încăperi
dotate cu echipament specific, etc).

33696500-0

5.00Mililitru1.13 Acidul Uric(Uric Acid) standart Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 luni. Seturile să fie livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale
produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă
(lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de
stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu
setul de reagenţi , adică să fie de la
acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se
păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător
(la frigider, frigorifer sau încăperi
dotate cu echipament specific, etc).

33696500-0

150.00Mililitru1.14 Calibrator pentru Selectra ProM Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 luni. Seturile să fie livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)

33696500-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

150.00Mililitru1.14 Calibrator pentru Selectra ProM ale
produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă
(lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de
stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu
setul de reagenţi , adică să fie de la
acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se
păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător
(la frigider, frigorifer sau încăperi
dotate cu echipament specific, etc).

33696500-0

100.00Mililitru1.15 Control normal (ser control normal universal ) Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 luni. Seturile să fie livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale
produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă
(lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de
stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi

33696500-0
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100.00Mililitru1.15 Control normal (ser control normal universal ) standardele trebuie să corespundă
cu
setul de reagenţi , adică să fie de la
acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se
păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător
(la frigider, frigorifer sau încăperi
dotate cu echipament specific, etc).

33696500-0

100.00Mililitru1.16 Control patologic (ser control patologic
universal )

Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 luni. Seturile să fie livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale
produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă
(lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de
stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu
setul de reagenţi , adică să fie de la
acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se
păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător
(la frigider, frigorifer sau încăperi
dotate cu echipament specific, etc).

33696500-0

4000.00Mililitru1.17 Glucoza cu standard, Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 luni. Seturile să fie livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale
produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod

33696500-0
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4000.00Mililitru1.17 Glucoza cu standard, obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă
(lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de
stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu
setul de reagenţi , adică să fie de la
acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se
păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător
(la frigider, frigorifer sau încăperi
dotate cu echipament specific, etc).

33696500-0

625.00Mililitru1.18 Uree(Urea) cu standard Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 luni. Seturile să fie livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale
produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă
(lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de
stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu
setul de reagenţi , adică să fie de la

33696500-0
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625.00Mililitru1.18 Uree(Urea) cu standard acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se
păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător
(la frigider, frigorifer sau încăperi
dotate cu echipament specific, etc).

33696500-0

500.00Mililitru1.19 Creatinina cu standart Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 luni. Seturile să fie livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale
produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă
(lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de
stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu
setul de reagenţi , adică să fie de la
acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se
păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător
(la frigider, frigorifer sau încăperi
dotate cu echipament specific, etc).

33696500-0

500.00Mililitru1.20 Proteina Totală Plus (Total Protein) Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 luni. Seturile să fie livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale
produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor

33696500-0
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500.00Mililitru1.20 Proteina Totală Plus (Total Protein) să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă
(lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de
stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu
setul de reagenţi , adică să fie de la
acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se
păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător
(la frigider, frigorifer sau încăperi
dotate cu echipament specific, etc).

33696500-0

10.00Mililitru1.21 Proteina Totală standart, Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 luni. Seturile să fie livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale
produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă
(lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de
stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu
setul de reagenţi , adică să fie de la
acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se

33696500-0
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10.00Mililitru1.21 Proteina Totală standart, păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător
(la frigider, frigorifer sau încăperi
dotate cu echipament specific, etc).

33696500-0

10.00Set1.22 Aplicatoare pentru SAS 1 marimea (50x12)
pentru 25 probe

Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 luni. Seturile să fie livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale
produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă
(lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de
stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu
setul de reagenţi , adică să fie de la
acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se
păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător
(la frigider, frigorifer sau încăperi
dotate cu echipament specific, etc).

33696500-0

3.00Flacon1.23 Ser Control Abnormal pentru SAS 1 Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 luni. Seturile să fie livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale
produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,

33696500-0
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3.00Flacon1.23 Ser Control Abnormal pentru SAS 1 specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă
(lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de
stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu
setul de reagenţi , adică să fie de la
acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se
păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător
(la frigider, frigorifer sau încăperi
dotate cu echipament specific, etc).

33696500-0

3.00Flacon1.24 Ser Control NORMAL pentru SAS 1 Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 luni. Seturile să fie livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale
produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă
(lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de
stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu
setul de reagenţi , adică să fie de la
acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se
păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător
(la frigider, frigorifer sau încăperi

33696500-0
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3.00Flacon1.24 Ser Control NORMAL pentru SAS 1 dotate cu echipament specific, etc).33696500-0

5.00Set1.25 SAS 1 IFF -4 kit  (reguire urine total for urine)
with antisera (TF, G,A,M,K,L)

Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 luni. Seturile să fie livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale
produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă
(lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de
stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu
setul de reagenţi , adică să fie de la
acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se
păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător
(la frigider, frigorifer sau încăperi
dotate cu echipament specific, etc).

33696500-0

1050.00Mililitru1.26 Hemoglobina glicolizată HbA1c Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 luni. Seturile să fie livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale
produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă
(lipemia, bilirubinemia, hemoliza).

33696500-0
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1050.00Mililitru1.26 Hemoglobina glicolizată HbA1c Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de
stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu
setul de reagenţi , adică să fie de la
acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se
păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător
(la frigider, frigorifer sau încăperi
dotate cu echipament specific, etc).

33696500-0

20.00Mililitru1.27 Control  Hemoglobina glicolizată HbA1c L+H Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 luni. Seturile să fie livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale
produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă
(lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de
stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu
setul de reagenţi , adică să fie de la
acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se
păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător
(la frigider, frigorifer sau încăperi
dotate cu echipament specific, etc).

33696500-0

20.00Mililitru1.28 Calibratori p/u Hemoglobina glicolizată Cerinţe generale33696500-0
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20.00Mililitru1.28 HbA1c Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 luni. Seturile să fie livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale
produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă
(lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de
stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu
setul de reagenţi , adică să fie de la
acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se
păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător
(la frigider, frigorifer sau încăperi
dotate cu echipament specific, etc).

33696500-0

2500.00Mililitru1.29 ALAT (GPT Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 luni. Seturile să fie livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale
produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă
(lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de

33696500-0
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2500.00Mililitru1.29 ALAT (GPT stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu
setul de reagenţi , adică să fie de la
acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se
păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător
(la frigider, frigorifer sau încăperi
dotate cu echipament specific, etc).

33696500-0

2500.00Mililitru1.30 ASAT (GOT) Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 luni. Seturile să fie livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale
produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă
(lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de
stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu
setul de reagenţi , adică să fie de la
acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se
păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător
(la frigider, frigorifer sau încăperi
dotate cu echipament specific, etc).

33696500-0

6000.00Mililitru1.31 Cholesterol total cu standard Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 luni. Seturile să fie livrate în

33696500-0



pag. 21

CantitateaUnitatea de
măsura

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

6000.00Mililitru1.31 Cholesterol total cu standard ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale
produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă
(lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de
stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu
setul de reagenţi , adică să fie de la
acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se
păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător
(la frigider, frigorifer sau încăperi
dotate cu echipament specific, etc).

33696500-0

1250.00Mililitru1.32 Bilirubina totală (Total Bilirubin) Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 luni. Seturile să fie livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale
produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă
(lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de
stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai

33696500-0
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1250.00Mililitru1.32 Bilirubina totală (Total Bilirubin) înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu
setul de reagenţi , adică să fie de la
acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se
păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător
(la frigider, frigorifer sau încăperi
dotate cu echipament specific, etc).

33696500-0

80.00Mililitru1.33 Microalbumin Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 luni. Seturile să fie livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale
produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă
(lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de
stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu
setul de reagenţi , adică să fie de la
acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se
păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător
(la frigider, frigorifer sau încăperi
dotate cu echipament specific, etc).

33696500-0

10.00Mililitru1.34 Calibrator micro IP Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 luni. Seturile să fie livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul

33696500-0
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10.00Mililitru1.34 Calibrator micro IP lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale
produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă
(lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de
stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu
setul de reagenţi , adică să fie de la
acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se
păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător
(la frigider, frigorifer sau încăperi
dotate cu echipament specific, etc).

33696500-0

10.00Mililitru1.35 Calibrator total Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 luni. Seturile să fie livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale
produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă
(lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de
stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în

33696500-0
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10.00Mililitru1.35 Calibrator total ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu
setul de reagenţi , adică să fie de la
acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se
păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător
(la frigider, frigorifer sau încăperi
dotate cu echipament specific, etc).

33696500-0

4.00Mililitru1.36 Control I IP Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 luni. Seturile să fie livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale
produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă
(lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de
stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu
setul de reagenţi , adică să fie de la
acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se
păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător
(la frigider, frigorifer sau încăperi
dotate cu echipament specific, etc).

33696500-0

4.00Mililitru1.37 Control II IP Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 luni. Seturile să fie livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale

33696500-0



pag. 25

CantitateaUnitatea de
măsura

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

4.00Mililitru1.37 Control II IP produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă
(lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de
stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu
setul de reagenţi , adică să fie de la
acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se
păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător
(la frigider, frigorifer sau încăperi
dotate cu echipament specific, etc).

33696500-0

4.00Flacon1.38 Solutie de spălare Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 luni. Seturile să fie livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale
produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă
(lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de
stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă

33696500-0
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4.00Flacon1.38 Solutie de spălare cu
setul de reagenţi , adică să fie de la
acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se
păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător
(la frigider, frigorifer sau încăperi
dotate cu echipament specific, etc).

33696500-0

4.00Flacon1.39 Soluție de sistem Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 luni. Seturile să fie livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale
produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă
(lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de
stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu
setul de reagenţi , adică să fie de la
acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se
păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător
(la frigider, frigorifer sau încăperi
dotate cu echipament specific, etc).

33696500-0

15.00Bucată1.40 Adaptoare pentru cuve pediatrice33696500-0
50000.00Bucată1.41 Cuve pediatrice33696500-0

9.00Bucată1.42 Rotor de reacție33696500-0
1.00Bucată1.43 Maintenance kit33696500-0
1.00Bucată1.44 Po,pă de vacum33696500-0

100000.00Bucată1.45 Tuburi pentru Selectra ProM33696500-0
2 Reactive, articole de laborator pentru

analizatorul  automat ARHITECT Ci8200
(biochimie) (sistem închis)

5.00Set2.1 ARCHITECT c8000 Alanil amino-
Transferaza (ALT)

Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic

33696500-0
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5.00Set2.1 ARCHITECT c8000 Alanil amino-
Transferaza (ALT)

de 12 luni. Seturile să fie livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale
produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă
(lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de
stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu
setul de reagenţi , adică să fie de la
acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se
păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător
(la frigider, frigorifer sau încăperi
dotate cu echipament specific, etc).

33696500-0

7.00Set2.2 ARCHITECT c8000 Fosfataza alcalina Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 luni. Seturile să fie livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale
produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă
(lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de
stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda

33696500-0
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7.00Set2.2 ARCHITECT c8000 Fosfataza alcalina seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu
setul de reagenţi , adică să fie de la
acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se
păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător
(la frigider, frigorifer sau încăperi
dotate cu echipament specific, etc).

33696500-0

2.00Set2.3 ARCHITECT c8000 Amilaza pancreatica Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producator nu mai mic
de 12 luni. Seturile să fie livrate în
ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale
produsului indicate pe ambalaj
trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă
(lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de
utilizare să fie prezentate în limba
de
stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu
setul de reagenţi , adică să fie de la
acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că
reagenţii, seturile de reagenţi se
păstrează pînă la livrare în
condiţiile prevăzute de producător
(la frigider, frigorifer sau încăperi
dotate cu echipament specific, etc).

33696500-0

17.00Set2.4 ARCHITECT c8000 Amilaza Cerinţe generale Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producator nu mai mic de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de
producător. Date de identitate

33696500-0
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17.00Set2.4 ARCHITECT c8000 Amilaza (denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţă (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu setul de reagenţi , adică să fie de
la acelaşi producător. 2. Ofertanţii
vor demonstra că reagenţii, seturile
de reagenţi se păstrează pînă la
livrare în condiţiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau încăperi dotate cu echipament
specific, etc).

33696500-0

5.00Set2.5 ARCHITECT c8000 Aspartat amino-
Transferaza (AST)

Cerinţe generale Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producator nu mai mic de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de
producător. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţă (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu setul de reagenţi , adică să fie de
la acelaşi producător. 2. Ofertanţii
vor demonstra că reagenţii, seturile
de reagenţi se păstrează pînă la
livrare în condiţiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer

33696500-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Set2.5 ARCHITECT c8000 Aspartat amino-
Transferaza (AST)

sau încăperi dotate cu echipament
specific, etc).

33696500-0

2.00Set2.6 ARCHITECT c8000 Albumina BCP Cerinţe generale Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producator nu mai mic de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de
producător. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţă (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu setul de reagenţi , adică să fie de
la acelaşi producător. 2. Ofertanţii
vor demonstra că reagenţii, seturile
de reagenţi se păstrează pînă la
livrare în condiţiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau încăperi dotate cu echipament
specific, etc).

33696500-0

2.00Set2.7 ARCHITECT c8000 Proteine Totale Cerinţe generale Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producator nu mai mic de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de
producător. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţă (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în

33696500-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Set2.7 ARCHITECT c8000 Proteine Totale mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu setul de reagenţi , adică să fie de
la acelaşi producător. 2. Ofertanţii
vor demonstra că reagenţii, seturile
de reagenţi se păstrează pînă la
livrare în condiţiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau încăperi dotate cu echipament
specific, etc).

33696500-0

2.00Set2.8 Creatin Kinaza MB (CK-MB) Cerinţe generale Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producator nu mai mic de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de
producător. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţă (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu setul de reagenţi , adică să fie de
la acelaşi producător. 2. Ofertanţii
vor demonstra că reagenţii, seturile
de reagenţi se păstrează pînă la
livrare în condiţiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau încăperi dotate cu echipament
specific, etc).

33696500-0

2.00Set2.9 Creatin Kinaza (CK) Cerinţe generale Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producator nu mai mic de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de
producător. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţă (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind

33696500-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Set2.9 Creatin Kinaza (CK) modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu setul de reagenţi , adică să fie de
la acelaşi producător. 2. Ofertanţii
vor demonstra că reagenţii, seturile
de reagenţi se păstrează pînă la
livrare în condiţiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau încăperi dotate cu echipament
specific, etc).

33696500-0

8.00Set2.10 ARCHITECT c8000γ- Glutamil
Transpeptidaza

Cerinţe generale Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producator nu mai mic de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de
producător. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţă (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu setul de reagenţi , adică să fie de
la acelaşi producător. 2. Ofertanţii
vor demonstra că reagenţii, seturile
de reagenţi se păstrează pînă la
livrare în condiţiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau încăperi dotate cu echipament
specific, etc).

33696500-0

2.00Set2.11 ARCHITECT c8000 Lactat-dehidrogenaza Cerinţe generale Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producator nu mai mic de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de
producător. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe

33696500-0
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2.00Set2.11 ARCHITECT c8000 Lactat-dehidrogenaza etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţă (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu setul de reagenţi , adică să fie de
la acelaşi producător. 2. Ofertanţii
vor demonstra că reagenţii, seturile
de reagenţi se păstrează pînă la
livrare în condiţiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau încăperi dotate cu echipament
specific, etc).

33696500-0

10.00Set2.12 Architect  Lipaza Cerinţe generale Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producator nu mai mic de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de
producător. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţă (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu setul de reagenţi , adică să fie de
la acelaşi producător. 2. Ofertanţii
vor demonstra că reagenţii, seturile
de reagenţi se păstrează pînă la
livrare în condiţiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau încăperi dotate cu echipament
specific, etc).

33696500-0

7.00Set2.13 ARCHITECT c8000 Bilirubina Totala Cerinţe generale Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producator nu mai mic de 12 luni.

33696500-0
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7.00Set2.13 ARCHITECT c8000 Bilirubina Totala Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de
producător. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţă (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu setul de reagenţi , adică să fie de
la acelaşi producător. 2. Ofertanţii
vor demonstra că reagenţii, seturile
de reagenţi se păstrează pînă la
livrare în condiţiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau încăperi dotate cu echipament
specific, etc).

33696500-0

12.00Set2.14 ARCHITECT c8000 Bilirubina directa Cerinţe generale Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producator nu mai mic de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de
producător. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţă (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu setul de reagenţi , adică să fie de
la acelaşi producător. 2. Ofertanţii
vor demonstra că reagenţii, seturile

33696500-0
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12.00Set2.14 ARCHITECT c8000 Bilirubina directa de reagenţi se păstrează pînă la
livrare în condiţiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau încăperi dotate cu echipament
specific, etc).

33696500-0

5.00Set2.15 ARCHITECT c8000 Calciu (U) Cerinţe generale Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producator nu mai mic de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de
producător. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţă (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu setul de reagenţi , adică să fie de
la acelaşi producător. 2. Ofertanţii
vor demonstra că reagenţii, seturile
de reagenţi se păstrează pînă la
livrare în condiţiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau încăperi dotate cu echipament
specific, etc).

33696500-0

15.00Set2.16 ARCHITECT c8000 Colesterol Cerinţe generale Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producator nu mai mic de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de
producător. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţă (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de

33696500-0
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15.00Set2.16 ARCHITECT c8000 Colesterol valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu setul de reagenţi , adică să fie de
la acelaşi producător. 2. Ofertanţii
vor demonstra că reagenţii, seturile
de reagenţi se păstrează pînă la
livrare în condiţiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau încăperi dotate cu echipament
specific, etc).

33696500-0

6.00Set2.17 ARCHITECT c8000 Creatinina (U) Cerinţe generale Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producator nu mai mic de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de
producător. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţă (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu setul de reagenţi , adică să fie de
la acelaşi producător. 2. Ofertanţii
vor demonstra că reagenţii, seturile
de reagenţi se păstrează pînă la
livrare în condiţiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau încăperi dotate cu echipament
specific, etc).

33696500-0

25.00Set2.18 ARCHITECT c8000 Glucoza - Glicemie (U) Cerinţe generale Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producator nu mai mic de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de
producător. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,

33696500-0
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25.00Set2.18 ARCHITECT c8000 Glucoza - Glicemie (U) specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţă (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu setul de reagenţi , adică să fie de
la acelaşi producător. 2. Ofertanţii
vor demonstra că reagenţii, seturile
de reagenţi se păstrează pînă la
livrare în condiţiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau încăperi dotate cu echipament
specific, etc).

33696500-0

17.00Set2.19 ARCHITECT c8000 direct LDL Cerinţe generale Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producator nu mai mic de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de
producător. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţă (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu setul de reagenţi , adică să fie de
la acelaşi producător. 2. Ofertanţii
vor demonstra că reagenţii, seturile
de reagenţi se păstrează pînă la
livrare în condiţiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau încăperi dotate cu echipament
specific, etc).

33696500-0

4.00Set2.20 ARCHITECT c8000 Magneziu (U) Cerinţe generale Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producator nu mai mic de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de
producător. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile

33696500-0
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4.00Set2.20 ARCHITECT c8000 Magneziu (U) de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţă (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu setul de reagenţi , adică să fie de
la acelaşi producător. 2. Ofertanţii
vor demonstra că reagenţii, seturile
de reagenţi se păstrează pînă la
livrare în condiţiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau încăperi dotate cu echipament
specific, etc).

33696500-0

3.00Set2.21 ARCHITECT c8000 Fosfor Cerinţe generale Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producator nu mai mic de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de
producător. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţă (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu setul de reagenţi , adică să fie de
la acelaşi producător. 2. Ofertanţii
vor demonstra că reagenţii, seturile
de reagenţi se păstrează pînă la
livrare în condiţiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau încăperi dotate cu echipament
specific, etc).

33696500-0
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20.00Set2.22 ARCHITECT c8000 HBa1C Cerinţe generale Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producator nu mai mic de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de
producător. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţă (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu setul de reagenţi , adică să fie de
la acelaşi producător. 2. Ofertanţii
vor demonstra că reagenţii, seturile
de reagenţi se păstrează pînă la
livrare în condiţiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau încăperi dotate cu echipament
specific, etc).

33696500-0

4.00Set2.23 ARCHITECT c8000 HBa1C ctl Cerinţe generale Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producator nu mai mic de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de
producător. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţă (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă

33696500-0
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4.00Set2.23 ARCHITECT c8000 HBa1C ctl cu setul de reagenţi , adică să fie de
la acelaşi producător. 2. Ofertanţii
vor demonstra că reagenţii, seturile
de reagenţi se păstrează pînă la
livrare în condiţiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau încăperi dotate cu echipament
specific, etc).

33696500-0

4.00Set2.24 ARCHITECT c8000 HBa1C cal Cerinţe generale Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producator nu mai mic de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de
producător. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţă (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu setul de reagenţi , adică să fie de
la acelaşi producător. 2. Ofertanţii
vor demonstra că reagenţii, seturile
de reagenţi se păstrează pînă la
livrare în condiţiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau încăperi dotate cu echipament
specific, etc).

33696500-0

3.00Set2.25 ARCHITECT c8000 iron Cerinţe generale Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producator nu mai mic de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de
producător. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţă (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.

33696500-0
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3.00Set2.25 ARCHITECT c8000 iron Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu setul de reagenţi , adică să fie de
la acelaşi producător. 2. Ofertanţii
vor demonstra că reagenţii, seturile
de reagenţi se păstrează pînă la
livrare în condiţiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau încăperi dotate cu echipament
specific, etc).

33696500-0

4.00Set2.26 ARCHITECT c8000 Trigliceride Cerinţe generale Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producator nu mai mic de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de
producător. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţă (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu setul de reagenţi , adică să fie de
la acelaşi producător. 2. Ofertanţii
vor demonstra că reagenţii, seturile
de reagenţi se păstrează pînă la
livrare în condiţiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau încăperi dotate cu echipament
specific, etc).

33696500-0

7.00Set2.27 ARCHITECT c8000 Uree (U) Cerinţe generale Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producator nu mai mic de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de
producător. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a

33696500-0
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7.00Set2.27 ARCHITECT c8000 Uree (U) truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţă (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu setul de reagenţi , adică să fie de
la acelaşi producător. 2. Ofertanţii
vor demonstra că reagenţii, seturile
de reagenţi se păstrează pînă la
livrare în condiţiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau încăperi dotate cu echipament
specific, etc).

33696500-0

6.00Set2.28 ARCHITECT c8000 Ac. Uric (U) Cerinţe generale Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producator nu mai mic de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de
producător. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţă (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu setul de reagenţi , adică să fie de
la acelaşi producător. 2. Ofertanţii
vor demonstra că reagenţii, seturile
de reagenţi se păstrează pînă la
livrare în condiţiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau încăperi dotate cu echipament
specific, etc).

33696500-0

10.00Set2.29 ARCHITECT c8000 ultra HDL Cerinţe generale Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producator nu mai mic de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de

33696500-0
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10.00Set2.29 ARCHITECT c8000 ultra HDL producător. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţă (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu setul de reagenţi , adică să fie de
la acelaşi producător. 2. Ofertanţii
vor demonstra că reagenţii, seturile
de reagenţi se păstrează pînă la
livrare în condiţiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau încăperi dotate cu echipament
specific, etc).

33696500-0

15.00Set2.30 ARCHITECT c8000 Imunoglobulina А (IGA
Reagent)

Cerinţe generale Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producator nu mai mic de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de
producător. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţă (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu setul de reagenţi , adică să fie de
la acelaşi producător. 2. Ofertanţii
vor demonstra că reagenţii, seturile
de reagenţi se păstrează pînă la
livrare în condiţiile prevăzute de

33696500-0
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15.00Set2.30 ARCHITECT c8000 Imunoglobulina А (IGA
Reagent)

producător (la frigider, frigorifer
sau încăperi dotate cu echipament
specific, etc).

33696500-0

15.00Set2.31 ARCHITECT c8000 ARCHITECT c8000
Imunoglobulina G (IgG Reagent

Cerinţe generale Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producator nu mai mic de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de
producător. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţă (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu setul de reagenţi , adică să fie de
la acelaşi producător. 2. Ofertanţii
vor demonstra că reagenţii, seturile
de reagenţi se păstrează pînă la
livrare în condiţiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau încăperi dotate cu echipament
specific, etc).

33696500-0

15.00Set2.32 ARCHITECT c8000 ARCHITECT c8000
Imunoglobulina M (IgM Reagent)

Cerinţe generale Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producator nu mai mic de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de
producător. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţă (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în

33696500-0
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15.00Set2.32 ARCHITECT c8000 ARCHITECT c8000
Imunoglobulina M (IgM Reagent)

ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu setul de reagenţi , adică să fie de
la acelaşi producător. 2. Ofertanţii
vor demonstra că reagenţii, seturile
de reagenţi se păstrează pînă la
livrare în condiţiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau încăperi dotate cu echipament
specific, etc).

33696500-0

15.00Set2.33 ARCHITECT c8000 ARCHITECT c8000
Imunoglobulina E (IgE Reagent)

Cerinţe generale Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producator nu mai mic de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de
producător. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţă (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu setul de reagenţi , adică să fie de
la acelaşi producător. 2. Ofertanţii
vor demonstra că reagenţii, seturile
de reagenţi se păstrează pînă la
livrare în condiţiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau încăperi dotate cu echipament
specific, etc).

33696500-0

10.00Set2.34 ARCHITECT c8000 Antistreptolizina-O Cerinţe generale Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producator nu mai mic de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de
producător. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţă (lipemia, bilirubinemia,

33696500-0
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10.00Set2.34 ARCHITECT c8000 Antistreptolizina-O hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu setul de reagenţi , adică să fie de
la acelaşi producător. 2. Ofertanţii
vor demonstra că reagenţii, seturile
de reagenţi se păstrează pînă la
livrare în condiţiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau încăperi dotate cu echipament
specific, etc).

33696500-0

17.00Set2.35 ARCHITECT c8000 Factorul Reumatoid
Reagent (Quantia RF)

Cerinţe generale Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producator nu mai mic de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de
producător. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţă (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu setul de reagenţi , adică să fie de
la acelaşi producător. 2. Ofertanţii
vor demonstra că reagenţii, seturile
de reagenţi se păstrează pînă la
livrare în condiţiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau încăperi dotate cu echipament
specific, etc).

33696500-0

15.00Set2.36 ARCHITECT c8000 Proteina C-reactivă
(CRP)

Cerinţe generale Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producator nu mai mic de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de
producător. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în

33696500-0
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15.00Set2.36 ARCHITECT c8000 Proteina C-reactivă
(CRP)

mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţă (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu setul de reagenţi , adică să fie de
la acelaşi producător. 2. Ofertanţii
vor demonstra că reagenţii, seturile
de reagenţi se păstrează pînă la
livrare în condiţiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau încăperi dotate cu echipament
specific, etc).

33696500-0

2.00Set2.37 Calibrator Proteine specifice Cerinţe generale Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producator nu mai mic de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de
producător. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţă (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu setul de reagenţi , adică să fie de
la acelaşi producător. 2. Ofertanţii
vor demonstra că reagenţii, seturile
de reagenţi se păstrează pînă la
livrare în condiţiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau încăperi dotate cu echipament
specific, etc).

33696500-0

2.00Set2.38 Bilirubina Calibrator Cerinţe generale Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de

33696500-0
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2.00Set2.38 Bilirubina Calibrator producator nu mai mic de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de
producător. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţă (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu setul de reagenţi , adică să fie de
la acelaşi producător. 2. Ofertanţii
vor demonstra că reagenţii, seturile
de reagenţi se păstrează pînă la
livrare în condiţiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau încăperi dotate cu echipament
specific, etc).

33696500-0

2.00Set2.39 MCC Multiconstituent Calibrator Cerinţe generale Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producator nu mai mic de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de
producător. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţă (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu setul de reagenţi , adică să fie de
la acelaşi producător. 2. Ofertanţii

33696500-0



pag. 49

CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Set2.39 MCC Multiconstituent Calibrator vor demonstra că reagenţii, seturile
de reagenţi se păstrează pînă la
livrare în condiţiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau încăperi dotate cu echipament
specific, etc).

33696500-0

1.00Set2.40 CK-MB Calibrator Cerinţe generale Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producator nu mai mic de 12 luni.
Seturile să fie livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de
producător. Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în
mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea; liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţă (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.
Notă: 1. Prioritate se va acorda
seturilor de reagenţi cu cea mai
înaltă linearitate şi termeni de
valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în
mod obligatoriu! Calibratorii şi
standardele trebuie să corespundă
cu setul de reagenţi , adică să fie de
la acelaşi producător. 2. Ofertanţii
vor demonstra că reagenţii, seturile
de reagenţi se păstrează pînă la
livrare în condiţiile prevăzute de
producător (la frigider, frigorifer
sau încăperi dotate cu echipament
specific, etc).

33696500-0

1.00Set2.41 Clin Chem Calibrator33696500-0
2.00Set2.42 Lipaza calibrator33696500-0
1.00Set2.43 IgE calibrator33696500-0
1.00Set2.44 CRP Calibrator spectru larg33696500-0
1.00Set2.45 CRP Calibrator sensibilitate inalta33696500-0
1.00Set2.46  Factorul Reumatoid Calibrator33696500-0
1.00Set2.47  Antistreptolizin O Calibrator33696500-0
1.00Set2.48  Ser MultiControl patologic scazut33696500-0
1.00Set2.49 Control multichem imunologic, trei nivele33696500-0
1.00Set2.50 Antistreptolizin O/Factor Reumatoid Control 133696500-0
1.00Set2.51 Antistreptolizin O/Factor Reumatoid Control 233696500-0
1.00Set2.52 Urina de control33696500-0
7.00Set2.53 Acid Wash33696500-0
7.00Set2.54 Alcalin Wash33696500-0
8.00Set2.55 Detergent A33696500-0
7.00Set2.56 Detergent B33696500-0
8.00Set2.57 Water Bath Aditive33696500-0

10.00Set2.58 Sample Cups33696500-0
1.00Bucată2.59 AC DE PIPETARE PROBA33696500-0
1.00Set2.60 SISTEM DE USCARE A CUVELOR DE

REACTIE
33696500-0

1.00Bucată2.61 AC DE PIPETARE REACTIV33696500-0
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1.00Set2.62 VALVA POPET33696500-0
1.00Bucată2.63 TUBULATURA pentru ac proba33696500-0
1.00Bucată2.64 TUBULATURA pentru ac reactiv33696500-0
1.00Bucată2.65 "O" Ring, Sample/Wash Solution Syringe33696500-0
1.00Bucată2.66 "O" Ring, Reagent Syringe33696500-0
1.00Bucată2.67 Arc Probe Screw33696500-0
1.00Set2.68 Wash Solution Check Valve33696500-0
1.00Set2.69 Sample/Wash Solution Syringe Seal Tip #133696500-0
1.00Set2.70 Sample/Wash Solution Syringe Seal Tip #233696500-0
1.00Bucată2.71 Reagent Syringe Seal Tip #133696500-0
1.00Bucată2.72 Reagent Syringe Dell Tip #233696500-0
1.00Pereche2.73 Syringe, 1mL33696500-0
1.00Set2.74  Mandrene33696500-0
1.00Bucată2.75 Mixer33696500-0
1.00Set2.76 Cartuse goale pentru reactivi / solutii set 20

buc, 90 ml
33696500-0

1.00Set2.77 Cartuse goale pentru reactivi / solutii set 20
buc, 55 ml

33696500-0

10.00Set2.78 Architect i2000SR solutie trigger- solutie
continand 0,35N hidroxid de sodiu

33696500-0

10.00Set2.79 Architect i2000SR solutie pre- trigger- solutie
continand 1,32 % peroxide de hidrogen

33696500-0

10.00Set2.80 Architect i2000SR solutie de spalare buffer-
tampon

33696500-0

10.00Set2.81 Architect i2000SR cupe de reactie33696500-0
10.00Set2.82 Architect i2000SR cupe de probe33696500-0
3.00Set2.83 Architect i2000SR septum33696500-0
2.00Set2.84 Architect i2000SR solutie de spalare ac33696500-0
1.00Bucată2.85 Ac pipetare probe/reactivi33696500-0
1.00Bucată2.86 Ac wash zone33696500-0
1.00Bucată2.87 Tub wash Zone33696500-0
1.00Bucată2.88 Recipient solutii intretinere33696500-0
2.00Bucată2.89 cartuşul de pretratare PRO GTL CS 133696500-0
2.00Bucată2.90 cartuşul cu răşina schimbător de ioni QGARD

TLO 1
33696500-0

2.00Bucată2.91 filtrul de aer al rezervorului TANK MP KO 133696500-0
2.00Bucată2.92 filtrul final Opticap XL 0.22 μm (1x3 buc) HP

GLAO4NN3
33696500-0

6.00Bucată2.93 LAMPA UV33696500-0
3 Reactive, articole de laborator pentru

analizatorul  automat VSH KIMASED
AUTO-20

50000.00Bucată3.1 Epribete cu vacuum cu citrat de Na33696500-0
4 Reactive, articole de laborator pentru

analizatorul  automat de urină Reader 300
30000.00Bucată4.1 Teste pentru urină 11 parameri33696500-0
30000.00Bucată4.2 Teste pentru 5 parametri33696500-0

40.00Bucată4.3 Termohîrtie pentru analizator33696500-0
5 Reactive, articole laborator pentru

analizatorul automat ARHITECT Ci 8200
,(imunologie), (sistem îmchis)

2.00Set5.1 Anti HCV IgM RGT 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

1.00Set5.2 Anti HCV IgM calibrator Cerinte obligatorii: 1. Reagentii sa
fie obligatoriu in ambalajul
producatorului 2. Firma furnizoare
de reactivi să dispună de ingineri

33696500-0
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1.00Set5.2 Anti HCV IgM calibrator calificaţi, certificaţi de producătorul
echipamentului pentru deservirea
gratuită a echipamentului de
laborator pe perioada de utilizarea a
reactivilor.

33696500-0

1.00Set5.3 Anti HCV IgM control 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

1.00Set5.4 Anti HDV IgM RGT 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

1.00Set5.5 Anti HDV IgM calibrator 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

1.00Set5.6 Anti HDV IgM control 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

1.00Set5.7 Anti Hbcor IgM RGT 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

1.00Set5.8 Anti Hbcor IgM calibrator 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

1.00Set5.9 Anti Hbcor IgM control 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

33696500-0
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1.00Set5.9 Anti Hbcor IgM control gratuită a echipamentului de
laborator pe perioada de utilizarea a
reactivilor.

33696500-0

7.00Set5.10 Anti Hbcor IgM control 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

2.00Set5.11 HbeAg calibrator 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

2.00Set5.12 HbeAg control 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

5.00Set5.13 Anti Hbe RGT 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

2.00Set5.14 Anti Hbe calibrator 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

2.00Set5.15 Anti Hbe control 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

2.00Set5.16 DHEA-S RGT 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

33696500-0
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2.00Set5.16 DHEA-S RGT reactivilor.33696500-0
2.00Set5.17 DHEA-S calibratro 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

2.00Set5.18 DHEA-S control 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

1.00Set5.19 Cortizol RGT 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

1.00Set5.20 Cortizol calibrator 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

1.00Set5.21 Cortizol control 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

5.00Set5.22 control imunologic 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

10.00Set5.23 Probe conditioner 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

20.00Set5.24 Reaction Vessels Cerinte obligatorii: 1. Reagentii sa33696500-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

20.00Set5.24 Reaction Vessels 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

20.00Set5.25 Con Wash Buffer 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

5.00Set5.26 HCG RGT total 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

2.00Set5.27 HCG calibrator 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

2.00Set5.28 HCG control33696500-0

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
10 zile după ă aprobarea contrcatului la AAP
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

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

1 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere  Declarație pe propria raspundere completată în
conformitate cu Formularul (F.3.4.)
confirmată prin semnătura și ștampila Participantului

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

Da

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

 Copie confirmată prin semnătura și ștampila
Participantului

Da

6 Demonstrarea experienței operatorului economic în
domeniul de activitate aferent obiectului contractului

Declarație privind experiența similară conform
Formularului (se va indica) sau Declarație privind lista

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

ce urmează a fi atribuit principalelor lucrări executate în ultimul an de
activitate conform Formularului (se va indica)

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

 Declarație pe propria raspundere completată în
conformitate cu Formularul (F.3.5.)
confirmat prin semnătura și ștampila Participantului

Da

9 Oferta  Original-confirmat prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului. (Formularul F3-1)

Da

10 Informații generale despre ofertant
 Formularul informativ despre ofertant , confrom
formularului F.3.3   -confirmată  prin aplicarea
semnăturii și ștampila 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 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 -I, II, V– original – confirmat
prin semnătura şi ştampila Participantului

Da

16 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: IMSP AMT Ciocana
Adresa: mun.Chisinau, str.Vadul lui Voda 80
Tel.: amt.ciocana@ms.md022475255 ,  Fax: 022475255 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: POCIUMBAN VASILE, Vicedirector medical

Setul de documente poate fi primit la adresa: mun.Chișinău str. Vadul lui Vodă,80.
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: 20.02.2018 10:00
mun.Chisinau, str.Vadul lui Voda 80pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 60 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

20.02.2018 10:00la:
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mun.Chisinau, str.Vadul lui Voda 80pe adresa:

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

Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 1%

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

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

Conducătorul grupului de lucru: POCIUMBAN VASILE


