
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

nr. 18/00797 02.03.2018din

Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Reactivi şi consumabile pentru laborator -conform ordinului CACSObiectul 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.:  18  din  02.03.2018.
În scopul achiziţionării "Reactivi şi consumabile pentru laborator -conform ordinului CACS "
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 Reactivi pentru laboratorul biochimic
4000.00Mililitru1.1 ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 100 ml.) Marcaj: CE

Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă.
Determinare Cinetică.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 2 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 2,0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 1,5
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1.7    mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără
preambalare; 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
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.

33696500-0

2 Reactivi pentru laboratorul biochimic
4000.00Mililitru2.1 ALAT (GPT)(Flacoane cu volumul 100 ml.) Marcaj: CE

Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă.

33696500-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

4000.00Mililitru2.1 ALAT (GPT)(Flacoane cu volumul 100 ml.) Determinare Cinetică.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 4 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 1.5
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 1.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1.7    mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără
preambalare; 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
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.

33696500-0

3 Reactivi pentru laboratorul biochimic
1200.00Mililitru3.1 Albumina (Albumin) cu standatd  (Flacoane cu

volumul 100 ml.)
Marcaj: CE
Metoda de determinare:
Fotometrică cu BCG
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Monoreagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 2.0 g/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 0,15
Coeficientul de variaţie extraserial:
<0,15
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l,
Magneziu pînă la 8 mmol/l
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără
preambalare; 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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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1200.00Mililitru3.1 Albumina (Albumin) cu standatd  (Flacoane cu
volumul 100 ml.)

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
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.

33696500-0

4 Reactivi pentru laboratorul biochimic
2000.00Mililitru4.1 Fosfataza alcalină (Alkaline

Phosphatase)(Flacoane cu volumul 100 ml.)
Marcaj: CE
Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă
Determinare Cinetică.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 3,0 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 3.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 3.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
Hemoglobina pînă la 2 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără
preambalare; 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
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.

33696500-0

5 Reactivi pentru laboratorul biochimic
4000.00Mililitru5.1 Bilirubina totală (Total Bilirubin)(Flacoane cu

volumul 100 ml.)
Marcaj: CE
Metoda de determinare:
Fotometrică DCA
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent.
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 1.3 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 5.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 5.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la

33696500-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

4000.00Mililitru5.1 Bilirubina totală (Total Bilirubin)(Flacoane cu
volumul 100 ml.)

1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la
5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără
preambalare; 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
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.

33696500-0

6 Reactivi pentru laboratorul biochimic
4000.00Mililitru6.1 Bilirubina directă (Direct Bilirubin)(Flacoane

cu volumul 100 ml.)
Marcaj: CE
Metoda de determinare:
Fotometrică DCA
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 1.8 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 0.03
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 0.01
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la
5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără
preambalare; 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
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.

33696500-0

7 Reactivi pentru laboratorul biochimic
1500.00Mililitru7.1 Calciu (Calcium) cu standard(Flacoane cu

volumul 100 ml.)
Marcaj: CE
Metoda de determinare:
Fotometrică cu Arsenazo III
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata

33696500-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1500.00Mililitru7.1 Calciu (Calcium) cu standard(Flacoane cu
volumul 100 ml.)

pentru folosire. Monoreagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată , urina
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.01m mol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 0.3
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 0.3
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l,
Magneziu pînă la 8 mmol/l
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără
preambalare; 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
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.

33696500-0

8 Reactivi pentru laboratorul biochimic
5000.00Mililitru8.1 Cholesterol total (Cholesterol) cu standard

(Flacoane cu volumul 100 ml.)
Marcaj: CE
Metoda de determinare:
Fotometrică CHOD-PAP
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Monoreagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0,08 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 2.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 2.5
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35
mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără
preambalare; 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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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5000.00Mililitru8.1 Cholesterol total (Cholesterol) cu standard
(Flacoane cu volumul 100 ml.)

etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.

33696500-0

9 Reactivi pentru laboratorul biochimic
3000.00Mililitru9.1 Creatinina (Creatinine) cu standard(Flacoane

cu volumul 100 ml.)
Marcaj: CE
Metoda de determinare:
Fotometrică Jaffe fără
deproteinizare. Determinare
cinetică cu calibrator.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată , urina
Limita minimă de detectie pentru
set: < 15 mcmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 0.05
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 0.05
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără
preambalare; 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
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.

33696500-0

10 Reactivi pentru laboratorul biochimic
1000.00Mililitru10.1 Gamma-GT (Gamma-GT)(Flacoane cu

volumul 100 ml.)
Marcaj: CE
Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă.
Determinare Cinetică.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 2 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 1,5
Coeficientul de variaţie extraserial:

33696500-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1000.00Mililitru10.1 Gamma-GT (Gamma-GT)(Flacoane cu
volumul 100 ml.)

< 1,0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără
preambalare; 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
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.

33696500-0

11 Reactivi pentru laboratorul biochimic
6000.00Mililitru11.1 Glucoza (Glucose) cu standard(Flacoane cu

volumul 100 ml.)
Marcaj: CE
Metoda de determinare:
Fotometrică cu GOD-PAP
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA , fluorinizată sau
heparinizată , urina
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.1 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 7.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 3.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9
mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l,
Lipemie pînă la 20 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără
preambalare; 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
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate

33696500-0



pag. 8

CantitateaUnitatea de
măsura

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

6000.00Mililitru11.1 Glucoza (Glucose) cu standard(Flacoane cu
volumul 100 ml.)

în limba de stat sau limba rusă.33696500-0

12 Reactivi pentru laboratorul biochimic
1000.00Mililitru12.1 Fier (Iron) cu standard (Flacoane cu volumul

100 ml.)
Marcaj: CE
Metoda de determinare:
Fotometrică cu feren.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent.
Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.9 mcmol/ l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 3.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 4.0
Interferenţe: Bilirubina pînă la 1,0
mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru
pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la
0,06 mmol/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără
preambalare; 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
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.

33696500-0

13 Reactivi pentru laboratorul biochimic
500.00Mililitru13.1 Magneziu (Magnesium) cu standard(Flacoane

cu volumul 100 ml.)
Marcaj: CE
Metoda de determinare:
Fotometrica
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Monoreagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma heparinizată ,urina, LCR.
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.02m mol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 0.03
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 0.06
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă
la 21g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără

33696500-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

500.00Mililitru13.1 Magneziu (Magnesium) cu standard(Flacoane
cu volumul 100 ml.)

preambalare; 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
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.

33696500-0

14 Reactivi pentru laboratorul biochimic
2500.00Mililitru14.1 Trigliceride (Triglicerides) cu standard

(Flacoane cu volumul 100 ml.)
Marcaj: CE
Metoda de determinare:
Fotometrică GPO
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Monoreagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0,01 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 3.5
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 3.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6
g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără
preambalare; 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
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.

33696500-0

15 Reactivi pentru laboratorul biochimic
4000.00Mililitru15.1 Uree (Urea) cu standard (Flacoane cu volumul

100 ml.)
Marcaj: CE
Metoda de determinare: Cinetică
ureaze UV.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma fara hepariniat de amoniu,
urina proaspata

33696500-0
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măsura

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

4000.00Mililitru15.1 Uree (Urea) cu standard (Flacoane cu volumul
100 ml.)

Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.3 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 2.0
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 3.5
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5
g/l, Lipemie - trigliceride pînă la
21g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără
preambalare; 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
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.

33696500-0

16 Reactivi pentru laboratorul biochimic
3600.00Mililitru16.1 Acidul Uric (Uric Acid) cu standard(Flacoane

cu volumul 100 ml.)
Marcaj: CE
Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată ,
urina
Limita minimă de detectie pentru
set: < 4.2 mcmol/ l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 0.1
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 0.15
Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,18
mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1
g/l, Lipemie - trigliceride pînă la
21g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără
preambalare; 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

33696500-0
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

3600.00Mililitru16.1 Acidul Uric (Uric Acid) cu standard(Flacoane
cu volumul 100 ml.)

de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea,
specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.

33696500-0

17 Reactivi pentru laboratorul biochimic
800.00Mililitru17.1 LDL Colesterol (LDL Cholesterol) cu

standard(Flacoane cu volumul 100 ml.)
Marcaj: CE
Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă cu
protecţia selectivă a colesterolului
LDL. Fără sedimentare.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.03 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 1.5
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 1.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
3,0 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9
mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5
g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11
g/l
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără
preambalare; 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
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.

33696500-0

18 Reactivi pentru laboratorul biochimic
1000.00Mililitru18.1 HDL Colesterol (HDL Cholesterol) cu

standard(Flacoane cu volumul 100 ml.)
Marcaj: CE
Metoda de determinare:
Fotometrică fermentativă cu
imunoinhibiţia a colesterolului LDL
şi VLDL. Fara sedimentare.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator.
Material pentru investigatii: Ser,
plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru
set: < 0.03 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 1.5
Coeficientul de variaţie extraserial:
< 2.0

33696500-0
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1000.00Mililitru18.1 HDL Colesterol (HDL Cholesterol) cu
standard(Flacoane cu volumul 100 ml.)

Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără
preambalare; 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
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.

33696500-0

19 Reactivi pentru laboratorul biochimic
2500.00Mililitru19.1 Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane

cu volumul 100 ml.)
(Flacoane cu volumul 100 ml.)

Marcaj: CE
Metoda de determinare:
Imunoturbidim etrică
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata
pentru folosire. Bireagent. Cu
calibrator, minimum 3 niveluri.
Material pentru investigatii: Sînge
integru cu EDTA
Limita minimă de detectie pentru
set: < 1,5%
Coeficientul de variaţie intraserial:
< 0,3
Coeficientul de variaţie extraserial:
<0,2
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la
3.5    mmol/l, Bilirubina pînă la 4,4
mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă
la 21g/l, Hemoglobina pînă la 5.5
g/l, Factorul reumatoid pînă la 500
Ul/ml
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni; Seturile vor fi livrate în
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără
preambalare; 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
interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate
în limba de stat sau limba rusă.

33696500-0

20 Reactivi pentru laboratorul biochimic
5000.00Bucată20.1 Eprubete Eppendorf 1,5 ml Eprubete Eppendorf 1,5 ml; să fie

cu clapa capacului elastică şi
33696500-0
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5000.00Bucată20.1 Eprubete Eppendorf 1,5 ml urechiuşă mare. Eprubetele să fie cu
etichetă, cu capac rotator; Certificat
CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului); să fie ambalate de
producător.

33696500-0

21 Consumabile medicale pentru laborator
2000.00Bucată21.1 Eprubete K3 EDTA, volum sînge 2-3 ml capac

de cauciuc cu valvă, cu etichetă
Eprubete K3 EDTA, volum sînge 2-
3 ml capac de cauciuc cu valvă, cu
etichetă; Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului); să fie
ambalate de producător.

33696500-0

22 Consumabile medicale pentru laborator
2000.00Bucată22.1 Lancete sterile

Ambalaj 1 unitate
Lancete sterile; Ambalaj 1 unitate;
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului); să fie ambalate de
producător.

33696500-0

23 Consumabile medicale pentru laborator
25000.00Bucată23.1 Vîrfuri 0-200 mkl Vîrfuri 0-200 mkl; să corespundă

pipetelor tip Eppendorf, Hamilton
şi Lenppipet; Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului); să fie
ambalate de producător.

33696500-0

24 Consumabile medicale pentru laborator
5000.00Bucată24.1 Vîrfuri 200-1000 mkl Vîrfuri 200-1000 mkl; să

corespundă pipetelor tip Eppendorf,
Hamilton şi Lenppipet; Certificat
CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului); să fie ambalate de
producător.

33696500-0

25 Consumabile medicale pentru laborator
8000.00Bucată25.1 Lame sticlă, lungimea - 7,5cm, grosimea - 2

mm, lăţimea - 2,5cm
Lame sticlă, lungimea - 7,5cm,
grosimea - 2 mm, lăţimea - 2,5cm;
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului); să fie ambalate de
producător.

33696500-0
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26 Consumabile medicale pentru laborator
8000.00Bucată26.1 Container plast.cu capac p/u fecale nesterile Container plast.cu capac p/u fecale

nesterile; Certificat CE sau
declarație de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului); să fie
ambalate de producător.

33696500-0

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
conform necesităţilor  şi  posibilităţilor  reale  ale  cumpărătorului  pe  parcursul  anului  2018,  în  decurs  de  10  zile  de  la  comanda
Cumpărătorului.
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

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

1 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (formularul F3.4, confirmată prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei 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 (pentru bunurile solicitate)

Da

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

Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (F 3.5)

Da

5 Formularul ofertei  original , confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului; formularul F3.1

Da

6 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform
Formularului (formularul F3.3, confirmată prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;)

Da

7 Specificaţii de preţ confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului; formularul F4.2

Da

8 Specificaţii tehnice, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului; formularul F4.1

Da

9 Lista fondatorilor  original  confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului

Da

10 Certificat de atribuire a contului bancar copie - eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmat
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

Da

11 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

copie eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmat prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului

Da

12 Declaraţie (certificat de conformitate) în copie de la producător, confirmată de ştampila şi
semnătura Participantului sau marca CE cu lista
reactivilor anexată- copie confirmată de ştampila şi
semnătura Participantului

Da

13 Cerinţe generale - confirmare în scris de la ofertant
(pentru reactivii biochimici)

Confirmare în scris de la ofertant că reactivii propuşi în
ofertă corespund cu Cerinţe Generale specificate în
Ordinul MS nr.701 din 18.10.2010. Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de producător 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

Da



pag. 15

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

conţină caracteristicele de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţa . Intrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau
limba rusă. Notă: 1. Prioritate se va acorda seturilor cu
cea mai înaltă linearitate şi termeni de valabilitate.
Calibratorii şi standardele să fie înregistraţi în ordinea
stabilită de lege în ţara în mod obligatoriu. Calibratorii
şi standardele trebuie să corespundă cu setul de
reagenţi.  La solicitare de prezentat mostre.

14 Mostre la solicitare de prezentat mostre în decurs de cel mult 5
zile după solicitare

Da

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

Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63
Tel.: 275121 ,  Fax: 275121 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: PĂDURE GALINA, şef secţie diagnostica de laborator

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: 12.03.2018 11:00
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63, IMSP AMT Centru , bir.208pe adresa:

În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnatăNOTĂ:
în original precum  și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin  data desfășurării procedurii.

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

12.03.2018 11:00la:
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63, IMSP AMT Centru , bir.208pe adresa:

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: ŢURCANU RITA


