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Capitolul II. Fişa de date privind licitaţia 
(FDL) 

 

Referința la 
clauza IPO 

A. Generalități 

IPO 1.1 Numărul Cererii de ofertă este: MACP/G/NCB-1.1/1 

IPO 1.1 Beneficiarul este: Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi 
Monitorizarea proiectelor în domeniul Agriculturii, finanţate de către 
Banca Mondială în numele Ministerul Agriculturii şi Industriei 
Alimentare al Republicii Moldova 

IPO 1.1 Denumirea LNC este: Achiziţia Echipamentului de laborator pentru 
acreditarea Laboratorului de Sănătate Animală al Centrului Republican 
de Diagnostică Veterinară 

Numărul de identificare al procesului de licitaţie competitivă națională 
este: MACP/G/NCB-1.1/1 

Numărul de identificare al loturilor (contractelor) din această LNC este:  
MACP/G/NCB-1.1/1 -1 

MACP/G/NCB-1.1/1 -2 

MACP/G/NCB-1.1/1 -3 

MACP/G/NCB-1.1/1 -4 

MACP/G/NCB-1.1/1 -5 

IPO 2.1 Împrumutatul este: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al 
Republicii Moldova 

IPO 2.1 Suma Acordului de Împrumut sau Finanțare: 18 mln. dolari SUA 

IPO 2.1 Denumirea Proiectului este: Proiectul Agricultura Competitivă din 
Moldova 

IPO 4.1 Numărul maxim de membri în ÎM va fi: Doi 

IPO 4.4 O listă a companiilor și persoanelor excluse este disponibilă pe site-ul 
extern al Băncii: http://www.worldbank.org/debarr. 

 B. Conținutul Documentelor de licitație 

IPO 7.1 Doar în scopul clarificării scopului ofertei, adresa Beneficiarului este: 

În atenţia: Veaceslav Șochin 
Strada: Cosmonauților 9 
Etajul/Camera: Etajul 5, of. 512 
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Oraşul: Chișinău 
Țara: Republica Moldova 
Telefon:  +373-22-222479 
Fax: +373-22-244469 
Email: capmu@capmu.md; vshokin@capmu.md; cbordeianu@capmu.md 
Cererile de clarificare trebuie primite de Beneficiar nu mai târziu de: 10 
zile înainte de data limita pentru prezentarea ofertelor

IPO 7.1 Website: www.capmu.md  

 C. Pregătirea Ofertelor 

IPO 10.1 Limba ofertei este: Româna  

IPO 11.1 (j) Ofertantul va prezenta următoarele documente suplimentare în oferta sa: 
Lipsa datoriilor de achitare a taxelor şi impozitelor precum şi a 
asigurărilor sociale vor fi confirmate prin documente relevante eliberate 
de autorităţile locale. 

IPO 14.6 Prețurile indicate pentru fiecare lot (contract) vor corespunde cel puțin la 
100 procente din articolele specificate pentru fiecare lot (contract). 

Prețurile indicate pentru fiecare articol din lot vor corespunde cel puțin la 100 
procente din cantitățile specificate pentru acest articol din lot. 

IPO 14.8 (iii) “Locația destinației finale”: mun. Chişinău, str. Murelor 3, Centrul 
Republican de Diagnostică Veterinară 

IPO 15.1  Prețurile vor fi indicate de către ofertant în: Lei Moldoveneşti 

IPO 16.4 Perioada de timp pentru funcționarea scontată a Bunurilor (pentru piesele 
de schimb): 60 luni 

IPO 17.2 (a) Autorizarea producătorului este: Necesară 

IPO 17.2 (b) Deservirea post-vânzare este: Nu este necesară 

IPO 18.1 Perioada de valabilitate a ofertei va fi: 90 zile după data specificată pentru 
prezentarea ofertelor. 

IPO 18.3 (a) Prețul ofertei va fi ajustat în funcție de următorul (următorii) 
factor(factori): Prețul Contractului va fi ajustat în conformitate cu 
indicele preţului de consum în Moldova publicat pentru ultimul trimestru 
(www.statisitca.md)  

IPO 19.1 

 

Este necesară o Garanție de participare la licitaţie.   

Nu este necesară o Declaraţie privind garanţia de participare la licitaţie. 
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Dacă este necesară o Garanţie de participare la licitaţie, suma şi valuta 
acesteia sunt:  

- 15,000 MDL pentru Lot 1; 
- 11,000 MDL pentru Lot 2; 
- 7,000 MDL pentru Lot 3; 
- 11,000 MDL pentru Lot 4; 
- 2,000 MDL pentru Lot 5.

IPO 19.3 (d) Alte tipuri de garanții acceptate: Nici una  

IPO 20.1 Pe lângă originalul Ofertei, numărul copiilor este: 2 (două) 

IPO 20.2 Confirmarea scrisă autorizând semnarea din numele Ofertantului va consta 
din: Împuternicire autentificată notarial (de către un Notar public) 

 D. Prezentarea și deschiderea ofertelor 

IPO 22.1  

 

Numai pentru prezentarea ofertelor, adresa Beneficiarului este:  
 
În atenţia: Veaceslav Șochin 
Strada: Cosmonauților 9 
Etajul/Camera: Etajul 5, of. 512 
Oraşul: Chișinău 
Țara: Republica Moldova 
 
Data limită de prezentare a ofertelor este:  
Data: 04 septembrie 2015 
Ora: 11-00 
Ofertanții nu vor avea posibilitatea de a-și prezenta electronic ofertele. 
 

IPO 25.1 Deschiderea ofertelor va avea loc la:  

Strada: Cosmonauților 9 
Etajul/Camera: Etajul 5, of. 514 
Oraşul: Chișinău 

Țara: Republica Moldova 

Data: 04 septembrie 2015 
Ora: 11-00 

IPO 25.3 Scrisoarea de ofertă și Tabelele de prețuri vor fi parafate de trei 
reprezentanţi ai Beneficiarului care participă la deschiderea ofertei. Orice 
modificare a preţului unitar sau total trebuie parafată de ei. 

E. Evaluarea și compararea ofertelor 

PO 32.2(a) Evaluarea va fi efectuată pentru toarte articolele împreună  și Contractul 
va include articolele atribuite Ofertantului câștigător. 

Dacă un Tabel de prețuri reflectă articole enumerate dar fără prețuri, se 
va asuma că prețurile acestora vor fi incluse în prețurile pentru alte 
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articole. Se va asuma că un articol care nu este enumerat în Tabelul de 
prețuri nu va fi inclus în ofertă și, în condiția în care oferta este conformă, 
prețul mediu al articolului indicat de ofertanții eligibili va fi adăugat la 
prețul ofertei și costul total echivalent al ofertei determinat în acest mod va 
fi utilizat pentru compararea prețurilor. 

IPO 32.4 Ajustările vor fi determinate utilizând următoarele criterii, din cele 
reflectate în Capitolul III – Criteriile de evaluare și calificare:  

(a) Devieri în graficul de livrare: Nu se permit 

(b) Devieri în graficul de plăți: Nu se permit 

(c) Disponibilitatea în țara Beneficiarului a pieselor de schimb și a 
deservirii post-vânzare pentru echipamentul oferit în ofertă: Nu se 
aplică 

 F. Atribuirea Contractului 

IPO 37.1 Procentul maxim cu care pot fi mărite cantitățile este: 15 % 

Procentul maxim cu care pot fi reduse cantitățile este: 15 %  
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Capitolul III. Criteriile de evaluare și calificare 

 

Cuprins 

1. Evaluarea (IPO 32) ............................................................................................................. 24 

2. Calificarea (IPO 34) ............................................................................................................ 25 
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1. Evaluarea (IPO 32) 
 
1.1. Criteriile de evaluare (IPO 32.4) 
Evaluarea unei oferte de către Beneficiar poate ține cont, pe lângă prețul ofertei indicat în 
conformitate cu clauza 14.8 a IPO, de unul sau mai mulți factori, după cum sunt specificați în 
IPO 32.2(e) și FDL care face referințe la IPO 32.4, utilizând următoarele criterii și 
metodologii.  

(a) Graficul livrării. (conform Incoterms specificate în FDL) 

Bunurile specificate în Lista Bunurilor se solicită a fi livrate în perioada de timp 
acceptabilă (după cea mai timpurie și până la data finală, ținând cont de ambele 
date) specificată în Capitolul VII – Cerințe. Nu se va oferi credit pentru livrările 
realizate până la cea mai timpurie dată, iar ofertele care oferă livrare după data 
finală vor fi tratate ca neconforme.   

(b) Devieri în graficul de plăți.  

CSC stipulează graficul de plăți specificat de către Beneficiar. În cazul în care o 
ofertă deviază de la grafic și oferta va fi tratată ca neconformă. 

(c) Disponibilitatea în țara Beneficiarului a pieselor de schimb și a deservirii post-
vânzare pentru echipamentul oferit în ofertă. 

Nu este aplicabil 

1.2. Contractele multiple (IPO 32.4) 

Beneficiarul va atribui contracte multiple Ofertantului care oferă cea mai avantajoasă 
combinație de oferte (un contract per ofertă) și care întrunește criteriile de calificare (acest 
Capitol III, sub-capitolul IPO 34.1 Cerințele de calificare). 

Beneficiarul va: 

(a) evalua doar loturile sau contractele care includ cel puțin procentele articolelor per 
lot și cantitatea per articol, după cum este specificat în IPO 14.8 

(b) ține cont de: 

(i) cea mai avantajoasă ofertă pentru fiecare lot și 

(ii) reducerea de preț per lot și metodologia aplicării acesteia, după cum este 
indicată de Ofertant în oferta sa 

2. Calificarea (IPO 34). 
 
2.1 Cerințele de calificare (IPO 34.1) 

După determinarea celei mai avantajoase oferte în conformitate cu IPO 33.1, Beneficiarul va 
realiza pre-calificarea Ofertantului în conformitate cu IPO 34, utilizând doar recomandările 
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specificate. Cerințele care nu sunt incluse în textul de mai jos nu vor fi utilizate la evaluarea 
calificărilor Ofertantului.   

(a) Dacă Ofertantul este Producător:  

(i)  Experiența și capacitatea tehnică 

Ofertantul va prezenta dovezi documentare pentru a demonstra că întrunește 
următoarele cerințe cu privire la experiență: are experienţă şi facilităţi 
stabilite în fabricarea echipamentelor similare cu cele solicitate în această 
licitaţie pentru cel puţin în ultimii 5 ani consecutiv.    

(ii) Dovezile documentare 

Ofertantul va prezenta dovezi documentare pentru a demonstra că Bunurile 
pe care le oferă întrunesc următoarea cerință de utilizare: sunt certificate 
privind cerinţele de siguranţă în conformitate cu Standardul European sau 
Internaţional (de ex. ISO). 

(b) Dacă Ofertantul nu este Producător:  

(i) Experiența și capacitatea tehnică 

Dacă un Ofertant nu este Producător, dar oferă Bunurile din numele 
Producătorului conform formularului de autorizare din partea producătorului 
(Capitolul IV – Formulare de licitație), Producătorul va demonstra 
calificările de mai sus (i), (ii), Ofertantul va demonstra că a executat cu 
succes în ultimii 5 ani cel puțin 3 (trei) contracte pentru livrarea de bunuri 
similare (suma fiecărui contract de cel puţin 80 % din valoarea Ofertei)  

(ii) Dovezi documentare 

Ofertantul va prezenta dovezi documentare pentru a demonstra că Bunurile 
pe care le oferă întrunesc următoarea cerință de utilizare: sunt certificate 
privind cerinţele de siguranţă în conformitate cu Standardul European sau 
Internaţional (de ex. ISO). 
 

Detaliile unei astfel de referințe vor include:   
 

 Numele și adresa Beneficiarului, cu detalii de contact, precum adresa 
de email/numărul de telefon, etc. 

 Numărul și data Contractului. 
 Echipamentul/articolele comandate/furnizate și instalate și cantitățile 

lor corespunzătoare. 
 Data preconizată a încheierii și data reală a încheierii. 
 Detaliile Plângerii, dacă există, primite de la Beneficiar în raport cu 

performanța echipamentului/articolelor. 
 Scrisori de referință de la beneficiarii indicați mai sus. 
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În plus, în cazul în care o ofertă este depusă de o Asociere (Consorțiu), cerințele enumerate 
se aplică la parteneri ai Asocierii împreună, toți membrii Asocierii în comun ar trebui să aibă 
experiență în domeniu tehnic necesar, Partenerul responsabil are implementat cel puțin două 
contracte similare conform cerințelor enumerate iar fiecare dintre membri al Asocierii în 
comun are implementat cel puțin un contract similar conform cerințelor enumerate mai sus. 
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1.  Lista Bunurilor și Graficul de livrare 

LOT 1 

Art. 

Nr. 
Descrierea Bunurilor 

Cantitate
a 

Unitatea 
fizică 

Destinația finală, după 
cum este specificată în 

FDL 

Data livrării* 

Cea mai 
timpurie dată 

de livrare 
Data finală 

Data livrării 
oferită de 
Ofertant 

        

1 
Centrifugă de laborator universală cu 
sistem de răcire 

1 unităţi Chișinău, str. Murelor 3 10 zile 90 zile  

2 Agitator vortex pentru tuburi 1 unităţi Chișinău, str. Murelor 3 10 zile 90 zile  
3 Orbital shaker  1 unităţi Chișinău, str. Murelor 3 10 zile 90 zile  
4 Shaker for ELISA microplates 1 unităţi Chișinău, str. Murelor 3 10 zile 90 zile  
5 Mini API 1 unităţi Chișinău, str. Murelor 3 10 zile 90 zile  

 

LOT 2 

Art. 

Nr. 
Descrierea Bunurilor 

Cantitate
a 

Unitatea 
fizică 

Destinația finală, după 
cum este specificată în 

FDL 

Data livrării* 

Cea mai 
timpurie dată 

de livrare 
Data finală 

Data livrării 
oferită de 
Ofertant 

        
1 Congelator -30 °C 1 unităţi Chișinău, str. Murelor 3 10 zile 90 zile  
2 Congelator -86 °C 1 unităţi Chișinău, str. Murelor 3 10 zile 90 zile  
3 Frigider/congelator 1 unităţi Chișinău, str. Murelor 3 10 zile 90 zile  
4 Distilator 1 unităţi Chișinău, str. Murelor 3 10 zile 90 zile  
5 Cuptor cu microunde 1 unităţi Chișinău, str. Murelor 3 10 zile 90 zile  

 

LOT 3 

Art. 

Nr. 
Descrierea Bunurilor 

Cantitate
a 

Unitatea 
fizică 

Destinația finală, după 
cum este specificată în 

FDL 

Data livrării* 

Cea mai 
timpurie dată 

de livrare 
Data finală 

Data livrării 
oferită de 
Ofertant 

1 
Pipete cu volum variabil, (cu un canal) 
0,5 – 10 μl 

6 unităţi Chișinău, str. Murelor 3 10 zile 90 zile 
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2 
Pipete cu volum variabil, (cu un canal) 20 
– 200 μl

6 unităţi Chișinău, str. Murelor 3 10 zile 90 zile 
 

3 
Pipete cu volum variabil, (cu un canal) 
100 – 1000 μl 

6 unităţi Chișinău, str. Murelor 3 10 zile 90 zile 
 

4 
Pipete cu volum variabil (cu 8 canale), 
0,5 – 10 μl 

2 unităţi Chișinău, str. Murelor 3 10 zile 90 zile 
 

5 
Pipete cu volum variabil (cu 8 canale), 10 
– 100 μl 

6 unităţi Chișinău, str. Murelor 3 10 zile 90 zile 
 

6 
Pipete cu volum variabil (cu 8 canale),  
30 – 300 μl 

6 unităţi Chișinău, str. Murelor 3 10 zile 90 zile 
 

7 Controller Pipette SWIFTPET PRO  1 unităţi Chișinău, str. Murelor 3 10 zile 90 zile  
8 Pipeta” Pipetus-AKKU„ reîncărcabilă 2 unităţi Chișinău, str. Murelor 3 10 zile 90 zile  
9 Lămpi UV 10 unităţi Chișinău, str. Murelor 3 10 zile 90 zile  

 

LOT 4 

Art. 

Nr. 
Descrierea Bunurilor 

Cantitate
a 

Unitatea 
fizică 

Destinația finală, după 
cum este specificată în 

FDL 

Data livrării* 

Cea mai 
timpurie dată 

de livrare 
Data finală 

Data livrării 
oferită de 
Ofertant 

1 Hotă biológică clasa II 1 unităţi Chișinău, str. Murelor 3 10 zile 90 zile  
2 DNA/RNA UV cleaner boxes compact 1 unităţi Chișinău, str. Murelor 3 10 zile 90 zile  
3 DNA/RNA UV cleaner boxes 1 unităţi Chișinău, str. Murelor 3 10 zile 90 zile  

4 
Printer compatibil cu autoclave systec 
VX-100 

1 unităţi Chișinău, str. Murelor 3 10 zile 90 zile 
 

5 Stereomicroscop 1 unităţi Chișinău, str. Murelor 3 10 zile 90 zile  

 

LOT 5 

Art. 

Nr. 
Descrierea Bunurilor 

Cantitate
a 

Unitatea 
fizică 

Destinația finală, după 
cum este specificată în 

FDL 

Data livrării* 

Cea mai 
timpurie dată 

de livrare 
Data finală 

Data livrării 
oferită de 
Ofertant 

1 
Lamp for microscop  fluorescent tip 
MEIJI tehno TC 6300 

5 unităţi Chișinău, str. Murelor 3 10 zile 90 zile 
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2. Lista Serviciilor Conexe și Graficul de executare 

LOT 1 

Serviciu Descrierea Serviciilor Cantitate Unitatea fizică 
Locația unde vor fi 
prestate Serviciile 

Data finală de prestare a 
serviciilor 

1 Instalarea şi testarea echipamentului set instalări 
Centrul Republican de 

Diagnostică Veterinară, 
str. Murelor 3, Chişinău 

5 zile după livrare, dar 
numai târziu de 95 zile 

2 
Instruiri de o zi privind punerea în funcțiune, 
operare, şi întreţinere pentru cel puţin 2 specialişti 

5 instruiri 
Centrul Republican de 

Diagnostică Veterinară, 
str. Murelor 3, Chişinău 

5 zile după livrare, dar 
numai târziu de 95 zile 

3 
Instruiri de o zi pentru personalul medical  pentru 
cel puţin 2 specialişti 

5 instruiri 
Centrul Republican de 

Diagnostică Veterinară, 
str. Murelor 3, Chişinău 

10 zile după livrare, dar 
numai târziu de 100 zile 

 

 

LOT 2 

 

Serviciu 
Descrierea Serviciilor Cantitate Unitatea fizică 

Locația unde vor fi 
prestate Serviciile 

Data finală de prestare a 
serviciilor 

1 Instalarea şi testarea echipamentului set instalări 
Centrul Republican de 

Diagnostică Veterinară, 
str. Murelor 3, Chişinău 

5 zile după livrare, dar 
numai târziu de 95 zile 

2 
Instruiri de o zi privind punerea în funcțiune, 
operare, şi întreţinere pentru cel puţin 2 specialişti 

5 instruiri 
Centrul Republican de 

Diagnostică Veterinară, 
str. Murelor 3, Chişinău 

5 zile după livrare, dar 
numai târziu de 95 zile 

3 
Instruiri de o zi pentru personalul medical  pentru 
cel puţin 2 specialişti 

5 instruiri 
Centrul Republican de 

Diagnostică Veterinară, 
str. Murelor 3, Chişinău 

10 zile după livrare, dar 
numai târziu de 100 zile 
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LOT 3  

Serviciu Descrierea Serviciilor Cantitate Unitatea fizică Locația unde vor fi 
prestate Serviciile 

Data finală de prestare a 
serviciilor 

1 
Instruiri de o zi pentru personalul medical  pentru 
cel puţin 2 specialişti (pentru articolul 5) 

1 instruiri 
Centrul Republican de 
Diagnostică Veterinară, 
str. Murelor 3, Chişinău 

10 zile după livrare, dar 
numai târziu de 100 zile 

 
 

LOT 4 

Serviciu Descrierea Serviciilor Cantitate Unitatea fizică Locația unde vor fi 
prestate Serviciile 

Data finală de prestare a 
serviciilor 

1 
Instruiri de o zi pentru personalul medical  pentru 
cel puţin 2 specialişti 

5 instruiri 
Centrul Republican de 
Diagnostică Veterinară, 
str. Murelor 3, Chişinău 

10 zile după livrare, dar 
numai târziu de 100 zile 
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3. Specificațiile tehnice 

Specificaţiile tehnice şi de calitate ale produselor oferite trebuie susţinute de 
documentaţii: prospecte şi foi de catalog.  

Caracteristicile tehnice solicitate în CAIETUL DE SARCINI sunt minime şi 
obligatorii. 

Lot I 

Articolul 1. Centrifugă de laborator universală cu sistem de 
răcire (1 unitate) 

 
Descrierea

Centrifugă de laborator 
universală cu răcire, pentru 
rotoare swing-out și unghiulare; 

Controller Spincontrol cu memorie de min. 50 programe; 
toate rotoarele preprogramate 
Posibilitate de prerăcire a rotorului în timpul staționării 

Cerințe minime
Tip de laborator Incinta din otel inox; 

Permite o preselectare a timpului de max 99 h și 59 min, 
operare pe durată scurtă sau operare continuă; 
Semnal acustic de avertizare; 
Deschidere automata a capacului; 
Comutator de reglare a stabilității; 
Identificare magnetica a rotorului; 
Motor fără perii, nu necesită întreținere 
Sistem dublu de blocare a capacului; 
Display LCD pentru afișarea vitezei si a timpului de 
funcționare; 
Program de răcire rapidă. 
Sistem de blocare, care nu permite centrifugarea atunci când 
centrifuga este deschisă  
Păstrează temperatura garantată + 4°C în timpul centrifugării 
la viteză maximă pentru toate tipurile de lucru al rotorului; 

Intervalul de viteză Cel puțin între 100 și 16000 rpm, trepte 1rpm 
Dimensiuni (Î x L x D) mm 
 

Să nu depășească 500 x 600 x 600 

Intervalul de temperaturi  
 

Cel puțin - 10 ° C + 35 ° C 

Viteza min.  100 rpm 
Accelerare max. 
 

Rotor 12000 – nu nai mult de 30 sec 

Capacitatea   4 x 100 ml 
Rotor de tip swing-out Cerința minimă: pentru tuburi 15 ml x 8  
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Rotor unghiular Cerința minimă: pentru tuburi Eppendorf de 1,5- 2 ml x 12 
Standarde

 ISO 900x or sau standarde 
europene sau internaționale 
echivalente  

Garanție și deservire
Perioada Cel puțin 24 luni 

 Servicii conexe 

Furnizorul va asigura instalarea și testarea echipamentului, 
oferi instruire în domeniul exploatării și întreținerii 
echipamentului pentru cel puțin doi specialiști. 
Furnizorul va oferi servicii de mentenanță a echipamentului; 
asigura sosirea specialistului calificat nu mai târziu decât 
peste 48 ore (fără zilele de odihnă și sărbătorile publice) la 
cerere, pentru a remedia problema          

Instalare și dare în exploatare

Instruirea personalului medical  
Cel puțin 2 persoane la punctul de locație a utilizatorului 
final 

 Manualele de utilizator traduse 
în limba română  

 

Articolul 2. Agitator vortex pentru tuburi (1 unit.) 
 

Descrierea

Agitator vortex de laborator  
Pentru amestecarea fină a componentelor lichide în 
tuburi folosind mecanismul excentric 

Cerințe minime
Mod de operare 1. Funcționare continuă; 

2. Impuls operație (activat prin apăsarea capacului cu 
fundul tubului). 
 
 

Intervalul de viteză - viteza reglabilă 750-3000 rot/min 
Modulul de amestecarea pentru 
tuburi 

De la 1,5 până la 50 ml 

Volumul maxim de amestecare Până la 30 ml 
Orbităa 4 mm 
Dimensiunile  exterioare  Să nu depășească 90x150x80 mm 

Standarde
 ISO 900x or sau standarde 
europene sau internaționale 
echivalente  

Garanție și deservire
Perioada Cel puțin 24 luni 

 Servicii conexe 
Furnizorul va asigura instalarea și testarea 
echipamentului, oferi instruire în domeniul exploatării 
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și întreținerii echipamentului pentru cel puțin doi 
specialiști.       
Furnizorul va oferi servicii de mentenanță a 
echipamentului; asigura sosirea specialistului calificat 
nu mai târziu decât peste 48 ore (fără zilele de odihnă 
și sărbătorile publice) la cerere, pentru a remedia 
problema          

Instalare și dare în exploatare

Instruirea personalului medical  
Cel puțin 2 persoane la punctul de locație a 
utilizatorului final 

 Manualele de utilizator traduse 
în limba română  

 

Articolul 3. Orbital shaker (1 unit.) 
 

Descrierea

Orbital 3D rotation platform 
Pentru amestecare ușoară a componentelor lichide în 
RBT 

Cerințe minime
Mod de operare Silicon mat, non-alunecabil, termorezistent, situat pe 

platforma de agitator.  Prevede  poziție stabilă pentru 
navele în timpul de agitare. 
Agitator programabil poate fi utilizat în camere 
frigorifice sau incubatoare, care funcționează la 
interval de temperatură ambiantă + 4 ° C până la + 40 ° 
C 
 

Intervalul de viteză 1 - 100 RPM (Orbital and reciprocal motion) 
Unghiul  de cotitură 0°–360° (increment 30°) (Reciprocal motion) 
Unghiul  balansare 0°–5° (increment 1°) (Vibro motion) 
Orbită 22 mm 
Zona de lucru a platformei Cel puțin 215x215 mm 
Gama de setare a timpului De la 0-250 sec 
Dimensiunile  exterioare  Să nu depășească 235x235x140 mm (cu platforma) 

Standarde
 ISO 900x or sau standarde 
europene sau internaționale 
echivalente  

Garanție și deservire
Perioada Cel puțin 24 luni 

 Servicii conexe 

Furnizorul va asigura instalarea și testarea 
echipamentului, oferi instruire în domeniul exploatării 
și întreținerii echipamentului pentru cel puțin doi 
specialiști.       
Furnizorul va oferi servicii de mentenanță a 
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echipamentului; asigura sosirea specialistului calificat 
nu mai târziu decât peste 48 ore (fără zilele de odihnă 
și sărbătorile publice) la cerere, pentru a remedia 
problema          

Instalare și dare în exploatare

Instruirea personalului medical  
Cel puțin 2 persoane la punctul de locație a 
utilizatorului final 

 Manualele de utilizator traduse 
în limba română  

 

 
Articolul 4. Shaker for ELISA microplates (1 unit.) 

 
Descrierea

Shaker cu platformă pentru 
plăcile  ELISA  

Pentru amestecare ușoară a componentelor lichide în 
plăcile  ELISA 

Cerințe minime
Mod de operare Amestecarea reactivilor reglabil în 2 plăci ELISA cu 96 

de godeuri. 
Shaker pot fi folosite in camere frigorifice sau 
incubatoare, care funcționează la interval de 
temperatură ambiantă + 4 ° C până la + 40 ° C 

Intervalul de viteză 150–1200 rpm 
Orbită 2 mm 
Dimensiunile  exterioare  Să nu depășească 220x205x90 mm 

Standarde
 ISO 900x or sau standarde 
europene sau internaționale 
echivalente  

Garanție și deservire
Perioada Cel puțin 24 luni 

 Servicii conexe 

Furnizorul va asigura instalarea și testarea 
echipamentului, oferi instruire în domeniul exploatării 
și întreținerii echipamentului pentru cel puțin doi 
specialiști.       
Furnizorul va oferi servicii de mentenanță a 
echipamentului; asigura sosirea specialistului calificat 
nu mai târziu decât peste 48 ore (fără zilele de odihnă 
și sărbătorile publice) la cerere, pentru a remedia 
problema          

Instalare și dare în exploatare

Instruirea personalului medical  
Cel puțin 2 persoane la punctul de locație a 
utilizatorului final 

 Manualele de utilizator traduse 
în limba română  
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Articolul 5. Mini API (1 unit.) 
 

Descrierea
Mini API laborator  posibilitatea procesării de teste diferite simultan 

Cerințe minime
Tip de laborator Verificare automată a sistemului optic faţă de o 

referinţă standard cu calibrare automată 
Imprimantă termică încorporată cu posibilitate de 
transfer de informații. 
Controlul automat al temperaturii. 
Detector - fluorimetru cu fotodiodă. 
Verificare automată a sistemului optic față de o 
referință standard. 
Calibrare automată.  
Controlul calitatii prin scanner intern. 
Kit de testare api20E – 25 units; ID32E – 25 units. 
Keyboard. Electronic pipette (55 microlitr/cupule). 
DENSIMAT densitometer. Calibration systems, 
including  ID 32E, api 20E. 

  
Standarde

 ISO 900x or sau standarde 
europene sau internaționale 
echivalente  

Garanție și deservire
Perioada Cel puțin 24 luni 

 Servicii conexe 

Furnizorul va asigura instalarea și testarea 
echipamentului, oferi instruire în domeniul exploatării 
și întreținerii echipamentului pentru cel puțin doi 
specialiști.       
Furnizorul va oferi servicii de mentenanță a 
echipamentului; asigura sosirea specialistului calificat 
nu mai târziu decât peste 48 ore (fără zilele de odihnă 
și sărbătorile publice) la cerere, pentru a remedia 
problema          

Instalare și dare în exploatare

Instruirea personalului medical  
Cel puțin 2 persoane la punctul de locație a 
utilizatorului final 

 Manualele de utilizator traduse 
în limba română  
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Lot II 
 

Articolul 1. Congelator -30 °C (1 unitate) 
 
Descrierea 
Congelator pentru depozitarea probelor biologice, 
reactivilor la temperaturi scăzute și stabile 

 

Cerințe minime 
Tip - de laborator  
Dimensiuni (Î x L x D) mm să nu depășească 1900 x700 x 700 x 
Consum energie în 2 ore  max.1.0 kW 
Sistem de răcire  static 
Materialul ușii/capacului   oțel 
Interior  polistiren,  izolare – min.70mm 
Ușă cu blocare de siguranță  
Sistem de refrigerare și izolație 
fără CFC și HCFC 

 

Decongelare manuală  
Volum  Cel puțin 350 l 
Intervalul de temperaturi  Cel puțin între -9 și -30°C 
Sistem de refrigerare capabil să 
mențină temperatura stabilită în 
mediul ambiant  

Max +32 °C 

Control automat al temperaturii  
Interior din plastic, ușor de 
spălat 

Rezistent la dezinfectanți 

Display digital pentru 
monitorizarea temperaturii în 
timp real 

 

Alarmă de temperatură / ușă 
deschisă  

vizuală și auditivă 

Număr de sertare  Cel puțin 6 
Standarde 

 ISO 900x or sau standarde 
europene sau internaționale 
echivalente 

 

Garanție și deservire 
Perioada Cel puțin 24 luni 

 Servicii conexe 

Furnizorul va asigura instalarea și testarea 
echipamentului, oferi instruire în domeniul exploatării 
și întreținerii echipamentului pentru cel puțin doi 
specialiști.       
Furnizorul va oferi servicii de mentenanță a 
echipamentului; asigura sosirea specialistului calificat 
nu mai târziu decât peste 48 ore (fără zilele de odihnă 
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și sărbătorile publice) la cerere, pentru a remedia 
problema          

Instalare și dare în exploatare 

 Instruirea personalului medical  
Cel puțin 2 persoane la punctul de 
locație a utilizatorului final 

 Manualele de utilizator traduse în limba română  
 

Articolul 2. Congelator -86 °C (1 unitate) 
 
Descrierea 

Congelator pentru depozitarea probelor biologice, 
reactivilor la temperaturi scăzute și stabile 

Incinta divizată în două 
compartimente interioare fiecare cu 
ușă interioară cu sistem de inchidere 

Cerințe minime 
Tip - de laborator vertical  
Dimensiuni (Î x L x D) mm să nu depășească 1900 x 700 x 700 
Consum energie în 2 ore  max.1.0 kW 
Sistem de răcire  static 
Materialul ușii/capacului   oțel 
Izolare Spumă poliuretanică 
Ușă cu blocare de siguranță  
Sistem de refrigerare și izolație 
fără CFC și HCFC 

 

Decongelare manuală  
Volum  200-400 l 
Intervalul de temperaturi  Cel puțin între -50 și -86°C 
Sistem de refrigerare capabil să 
mențină temperatura stabilită în 
mediul ambiant  

Max +32 °C 

Control automat al temperaturii  
Interior din plastic, ușor de 
spălat 

Rezistent la dezinfectanți 

Display digital pentru 
monitorizarea temperaturii în 
timp real 

Senzor Pt 1000 pentru controlul temperaturii 
3 porturi acces min. 17 mm diametru care sa permita 
introducerea unor senzori suplimentari de temperatura 
pentru validarea datelor de process 
Alarma optice si acustice pentru devieri de 
temperatura,  usa deschisa, filtre, defectiuni ale 
senzorului de temperatura, intreruperea accidentala a 
alimentarii 

Alarmă de temperatură / ușă 
deschisă  

vizuală și auditivă 

Număr de sertare  Cel puțin 3, din inox 

Dotări suplimentarea 
Livrat cu înregistrator de temperatura pe domeniul -
100...+50C, hartie inregistratoare și penințe pentru o 
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periaoda de 1 an de zile 
Standarde 

 ISO 900x or sau standarde 
europene sau internaționale 
echivalente 

 

Garanție și deservire 
Perioada Cel puțin 24 luni 

 Servicii conexe 

Furnizorul va asigura instalarea și testarea 
echipamentului, oferi instruire în domeniul exploatării 
și întreținerii echipamentului pentru cel puțin doi 
specialiști.       
Furnizorul va oferi servicii de mentenanță a 
echipamentului; asigura sosirea specialistului calificat 
nu mai târziu decât peste 48 ore (fără zilele de odihnă 
și sărbătorile publice) la cerere, pentru a remedia 
problema          

Instalare și dare în exploatare

 Instruirea personalului medical  
Cel puțin 2 persoane la punctul de 
locație a utilizatorului final 

 Manualele de utilizator traduse în limba română  
 
 

Articolul 3. Frigider/congelator (1 unitate) 
 

Descrierea articolului 
Frigider/congelator pentru depozitarea probelor, reagenţilor şi 
echipamentelor de diagnostic la temperaturi mici, stabile 

 

Cerinţe minime
Vertical  
Două uşi  
Fără CFC   
Volumul secţei frigorifice Minim 200 L 
Raza de temperatură la secţia frigorifică Minim +2° C; Maxim +8° C 
Numărul rafturilor la secţia frigorifică Cel puţin 2 
Volumul secţiei de congelare Minim 100 L 
Raza de temperatură la secţia de congelare Minim -35° C; Maxim -18° C 
Numărul rafturilor sau cutiilor la secţia de congelare Cel puţin 1 
Display digital pentru monitorizarea temperaturii în timp real  
Sistem de refrigerare capabil de a menţine temperatura 
instalată + 320 C 
Decongelare automată cu sensor de dezgheţ avansat  
Consum energetic Clasa A 
Uşi cu închidere automată  
Standarde  

 ISO 900x sau echivalent European sau standarde  
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internaţionale acreditate 
Garanţie şi servicii  

Perioada Cel puţin 24 luni 
Servicii suplimentare  
Instalarea şi acreditarea  
 Cursuri pentru personalul medical Cel puţin 2 persoane 
 Manuale instructive traduse în română/rusă  

 
 

Articolul 4. Distilator (1 unitate) 
 

Descriere generală
Capacitatea de distilare 7-8 l/oră 
Puterea max. 7000 W 
Alimentare cu energie 220 V 
Frecvența 50-60 Hz 
Consum de apă rece, max. 70l/oră  
Vaporizator și agent frigorific Oțel 
Opţiuni Senzor de nivel, oprirea procesului de 

distilare după umplerea rezervorului 
Sistem de protecție la debit scăzut de apă. 
Sistem de oprire de siguranță - scurgerea 
și supraîncălzirea apei 
Min. Capacitatea rezervorului 10 l pentru 
apă distilată. 

Panou   Cablu de distribuție alimentat de 
semnalizare lumină, controlul debitului de 
apă 

Standarde  
 ISO 900x or sau standarde europene sau 
internaționale echivalente 

 

Garanție și deservire  
Perioada cel puțin 24 luni 
Servicii conexe Furnizorul va asigura instalarea și testarea 

echipamentului, oferi instruire în 
domeniul exploatării și întreținerii 
echipamentului pentru cel puțin doi 
specialiști.       
Furnizorul va oferi servicii de mentenanță 
a echipamentului; asigura sosirea 
specialistului calificat nu mai târziu decât 
peste 48 ore (fără zilele de odihnă și 
sărbătorile publice) la cerere, pentru a 
remedia problema          

Instalare și dare în exploatare  
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Instruirea personalului medical 
  

Cel puțin 2 persoane la punctul de locație 
a utilizatorului final 

 Manualele de utilizator traduse în limba 
română 

 

 
 

 
Articolul 5. Cuptor cu microunde (1 unitate) 

 
Cerințe generale 

Puterea 700-900W 
Niveluri putere 5-8 
Capacitate 20-25l 
Design clasic  
Culoarea albă 
Deschiderea cu ușurință a ușii  
Semnal la finisarea procesului de gătire  
Control electronic  
 Dimensiune (Î x G x D) mm Nu mai mult de 500 x 400 x 500 

Standarde
ISO 900x sau standarde europene sau 
internaționale echivalente 

 

Garanție și deservire
Perioada Cel puțin 24 luni 
Servicii conexe Furnizorul va asigura instalarea și testarea 

echipamentului, oferi instruire în domeniul 
exploatării și întreținerii echipamentului 
pentru cel puțin doi specialiști.  
Furnizorul va oferi servicii de mentenanță a 
echipamentului; asigura sosirea specialistului 
calificat nu mai târziu decât peste 48 ore (fără 
zilele de odihnă și sărbătorile publice) la 
cerere, pentru a remedia problema 
 

Instalare și dare în exploatare
Instruirea personalului medical  Cel puțin 2 persoane la locația utilizatorului 

final 
Manuale de utilizator traduse în română  
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Lot III 
Articolul 1. Pipete cu volum variabil 

Specificaţii Tehnice 
Prevăzute cu filtru de protecție 
interschimbabil  

 

Afișare volum real  
Sistem de selectare a volumului acționat cu 
mănuși 

 

Preconcepute pentru volum diferit de 
pipetare, diluare probe, spălarea 
microplăcilor 

 

Vârfurile vor fi scoase automat prin simplă 
presare 

 

Suprafața de operare În raza  +150C - +400C 
Calibrare simplă fără instrumente în acest 
scop 

 

Autoclavabile +1210C 
Vor fi livrate împreună cu o cutie de vârfuri, 
sprijin individual, set de reactive, manual de 
utilizare, certificat de performanță, set de 
garnitură Viton 

 

Setul ar trebui să includă:
Pipetă automată 0.5 – 10 μl,   6 buc
Pipetă cu un canal 
Suprafața de ajustare 0.5 – 10 μl 
Gradul de exactitate pentru 0,5 µl < 1,5 %; pentru 10µl < 1 % 
Imprecizie   0.8 % - < 0.5 % 
Pași maximi de ajustare de 0.1 μl 
Vârfurile trebuie să fie potrivite pentru majoritatea producătorilor de aceste echipamente 
Pipetă automată 20 – 200 μl  6 bucăți 
Pipetă cu un canal 
Suprafața de ajustare 20 – 200 μl 
Gradul de exactitate pentru 20 µl < 1,5 %; pentru 200 µl < 1 % 
Imprecizie   0.8 % - < 0.5% 
Pași maximi de ajustare de 1 μl 
 
Pipetă automată 100 – 1000 μl ,  6 bucăți
Pipetă cu un canal 
Suprafața de ajustare 100 – 1000 μl 
Gradul de exactitate pentru 100 µl < 1,5 %; pentru 1000 µl < 1 % 
Imprecizie   0.8 % - < 0.5% 
Pași maximi de ajustare de 5 μl 
Vârfurile trebuie să fie potrivite pentru majoritatea producătorilor de aceste echipamente 
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Pentru fiecare pipetă trebuie să fie furnizate cel puțin 100 vârfuri 
Standarde

ISO 900x or sau standarde europene sau 
internaționale echivalente 

 

Garanție și deservire
Perioada cel puțin 24 luni 
Servicii conexe Furnizorul va oferi servicii de mentenanță a 

echipamentului; asigura sosirea specialistului 
calificat nu mai târziu decât peste 48 ore 
(fără zilele de odihnă și sărbătorile publice) 
la cerere, pentru a remedia problema 

 Instalare și dare în exploatare
Manualele de utilizator traduse în limba 
română sau rusă 

 

 
 

Articolul 2. Pipete cu volum variabil 
 

Specificații tehnice 
Prevăzute cu filtru de protecție 
interschimbabil  

 

Afișare volum real  
Sistem de selectare a volumului acționat cu 
mănuși 

 

Preconcepute pentru volum diferit de 
pipetare, diluare probe, spălarea 
microplăcilor 

 

Vârfurile vor fi scoase automat prin simplă 
presare 

 

Suprafața de operare În intervalul +150C  - +400C 
Calibrare ușoară fără instrumente de lucru 
necesare în acest scop 

 

Autoclavabile +1210C 
Trebuie să fie livrate cu o cutie de vârfuri, 
suport individual, set de reactive,  manual de 
utilizare, certificat de performanță, set de 
garnituri viton 

 

Setul trebuie să cuprindă: 
Pipetă automată 0,5 – 10 μl ,  2 bucăți 
Pipetă cu canale multiple (8 canale) 
Suprafața de ajustare 0,5 – 10 μl 
Exactitatea  pentru 0,5 µl < 1,5 %; pentru 10µl < 1 % 
Imprecizia   0,8 % - < 0,5 % 
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Pași maximi de ajustare 0,1 μl 
Trebuie să fie potrivite pentru majoritatea producătorilor de astfel de echipamente 
Pipetă automată 10 – 100 μl 6 bucăți 

Pipetă cu canale multiple (8 canale) 
Suprafața de ajustare                                   10 – 100 μl 
Exactitatea                                                 pentru 10 µl < 1,5 %; pentru 100 µl < 1 % 
Imprecizia                                                   0,8 % - < 0,5 % 
Pași maximi de ajustare 1 μl 
Pipeta automată 30 – 300 μl 6 bucăți 

Pipetă cu canale multiple (8 canale) 
Suprafața de ajustare                                   30 – 300 μl 
Exactitatea                                                   pentru 30 µl < 1,5 %; pentru 300 µl < 1 % 
Imprecizia                                                   0,8 % - < 0,5 % 
Pași maximi de ajustare 1 μl 
Trebuie să fie potrivite pentru majoritatea producătorilor de astfel de echipamente 
Fiecare pipetă trebuie să fie însoțită de cel puțin 1000 vârfuri 

Standarde:
ISO 900x or sau standarde europene sau 
internaționale echivalente 

 

Garanție și deservire
Perioada cel puțin 24 luni 
Servicii conexe Furnizorul va oferi servicii de mentenanță a 

echipamentului; asigura sosirea specialistului 
calificat nu mai târziu decât peste 48 ore 
(fără zilele de odihnă și sărbătorile publice) 
la cerere, pentru a remedia problema 

 
 

 
 

Articolul 3. Controler pipete SWIFTPET PRO  
 

Specificații tehnice 
Prevăzute cu filtru de protecție 
interschimbabil  
 

Ecran LCD pentru controlul setărilor 
Întrerupătoare de selectare a modului de 
lucru Control viteză pentru aspirație și 
distribuție exactă. Rezistente la UV 

Greutatea Nu mai mult de 250 g 
Perioada de încărcare a bateriei Max. 10 ore pentru încărcare completă.  
Preconcepute pentru volum diferit de 
pipetare, diluare probe, spălarea 
microplăcilor 

 

Vârfurile vor fi scoase automat prin simplă 
presare 
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Suprafața de operare În intervalul +150C - +400C 
Calibrare ușoară fără instrumente de lucru 
pentru acest scop 

 

Autoclavabile +1210C 
Filtru Hidrofobic PTFE 0,2μm 
Tipuri de pipete Sticlă sau plastic 0,5-100ml 

Standarde:
ISO 900x or sau standarde europene sau 
internaționale echivalente 

 

Garanție și deservire
Perioada cel puțin 24 luni 
Servicii conexe Furnizorul va oferi servicii de mentenanță a 

echipamentului; asigura sosirea specialistului 
calificat nu mai târziu decât peste 48 ore 
(fără zilele de odihnă și sărbătorile publice) 
la cerere, pentru a remedia problema 

 

Articolul 4. Pipeta” Pipetus-AKKU„ reîncărcabilă (2 buc. ) 
 

Specificații tehnice 
Prevăzute cu filtru hidrofobil de protecție 
interschimbabil. 
Viteza de aspirare reglabila, în funcție de 
volumul și vâscozitatea mediului 
Indicarea vitezei de pipetare selectată.  
 

Automată.  Displey  LCD pentru controlul 
setărilor care arată modul de pipetare, 
nivelurile de viteză și starea de încărcare a 
bateriei. Rezistente la UV. Autoclavabila cu 
tubul sau coloana contraincendiara. 
 Încărcarea bateriei se realizează fără 
contacte și controlat de un microprocesor 
într-o stație de încărcare inductiv. 

Greutatea Nu mai mult de 250 g 
Baterie reîncărcabilă, de până la 50 de ore de 
utilizare, cu indicator de încărcare.  

Perioada de încărcare a bateriei max. 10 ore 
pentru încărcare completă.  

Preconcepute pentru volum diferit de 
pipetare, diluare probe, spălarea 
microplăcilor 

Tip de pipetare de sticla sau plastic de 0.5-
100ml 

Aprovizionarea cu energie 220/240 V, 50/60 Hz  
Suprafața de operare În intervalul +150C - +400C 
Calibrare ușoară fără instrumente de lucru 
pentru acest scop 

 

Autoclavabile +1210C 
Filtru Hidrofobic PTFE 0,2μm 
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Tipuri de pipete Sticlă sau plastic 0,5-100ml 

Standarde:
ISO 900x or sau standarde europene sau 
internaționale echivalente 

 

Garanție și deservire
Perioada cel puțin 24 luni 
Servicii conexe Furnizorul va oferi servicii de mentenanță a 

echipamentului; asigura sosirea specialistului 
calificat nu mai târziu decât peste 48 ore 
(fără zilele de odihnă și sărbătorile publice) 
la cerere, pentru a remedia problema 

 
Articolul 5. Lămpi UV (10 unit.) 

 
Descrierea articolului  
 
Instrumentul este aplicabil 
pentru dezinfecţia UV a 
aerului în locale de tip 
diferit, incluzînd camere 
de laborator şi staţii 
veterinare 

Pentru dezinfectia aerului și a suprafețelor din încăperi cu 
încărcătura microbiana mare. 
Să asigure nivelele de iradiere necesare, corelate cu destinatia 
incaperii, volumul de aer de dezinfectat precum si a 
suprafetelor supuse iradierii. 
 

Cerinţe minime:
Lampă UV  15-30 W,  fără ozon, bactericid 

(Philips sau echivalentul său) 
Productivitatea 25 m3/oră 
Amplasare convenabilă Montata pe stativ mobil pentru a 

putea fi folosita în funcție de 
necesități. Stativ mobil cromat, 
telescopic (130-220cm), cu 5 role, 
dintre care 2 cu frana si sistem de 
descarcare a electricitatii statice la 
pamant. Să fie dotat cu dispozitiv de 
orientare care sa asigure rotirea 
lampii cu aprox. 180° si posibilitatea 
orientarii fluxului radiatiei UV 

Aprovizionarea cu energie 220/240 V, 50/60 Hz  
Greutatea Nu mai mult de 4 kg  
Protecţie completă de lumina directă UV  

Standarde
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 ISO 9001 sau echivalent European sau standarde 
internaţionale acreditate.  

Garanţia şi Serviciul
 Perioada:  Cel puţin 4 luni 
 Servicii suplimentare  

Instalarea şi Acreditarea
 Cursuri pentru personalul medical: Cel puţin 2 persoane 
 Manuale instructive traduse în română/rusă  

 
 

Lot IV 
 

Articolul 1. Hotă biológică clasa II (1 unit.) 
 

Descrierea articolului: 
 

Cabinet biologic de siguranţă pentru protecţia 
operatorului, produsului şi mediului înconjurător 

Cabinet de siguranţă Clasa II. 
Pentru manipularea materialului 
în grupurile Hazard 1,2 şi 3. 

Cerinţe minime:
Suflătorul motorului controlat de microprocessor, 
cu sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului 
de aer evacuat  
Monitorizarea continuă a fluxului de aer al barierei 
frontale pentru o siguranţă înaltă a operatorului
Alarma barierei de jos, alarme vizuale şi auditive  
Contact liber de electricitate pentru monitorizarea la 
distanţă a ventilaţiei evacuate  
Expunerea valorii de viteză a aerului (bariera şi 
expunerea vitezei fluxului de aer de jos pentru 
condiţii regulate, de pre-alarmă şi alarmă)  
Suprafeţele interioare din oţel inoxidabil  
Deschiderea frontală confortabilă, de cel puţin 
200mm   
Panel de închidere frontală, condos de motor, plin 
cu aerosol  
Opţiuni retrofitabilr prin părţile laterale   
Portuare opţionale pentru gaz, apă şi void în 
panelurile de pe margine sau pereţii de la urmă  
Control visual uşor integral al filtrului Hepa   
Schimbarea filtrului şi menţinerea de faţada 
cabinetului  
Operare la cheie a parametrilor de lucru  
Îndeplinirea ciclului de auto-control cînd cabinetul  
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este deconectat  
Luminaţia şi lampa UV integrată   
Două filtre HEPA cu o eficienţă de 99.99% la 
mărimea particulei de 0,3 µm   
Viteza fluxului de aer laminar: 
 0.25 – 50 m/s (±20%) 
Fluxul de aer:  70% recalculat, 30% evacuat 
Luminarea în aria de lucru   1000 lux 
Puterea mufei în aria de lucru Cel puţin 1 × 230 V/ 50 Hz 
Dimensiuni  externe (Î x L x D) mm  Max. 850 x 800 x 650 
Dimensiunile ariei de lucru (Î x L x D) mm:   Min.800x600x400  
Rama de suport Inclusă în livrare, vopsită sau 

din oţel inoxidabil cu înălţimea 
de lucru ajustabilă 750 – 950 
mm 

Standarde  
 ISO 900x sau echivalent European sau standarde 
internaţionale acreditate  

Garanţie şi servicii  
 Perioada:  Cel puţin 24 luni 
 Servicii suplimentare  

Instalarea şi acreditarea
 Cursuri pentru personalul medical : Cel puţin 2 persoane 
 Manuale instructive traduse în română/rusă  

 
 

Articolul 2. DNA/RNA UV cleaner boxes compact(1 unit.) 
 

Descrierea articolului: 
 
Cabinet biologic de siguranţă pentru protecţia 
operatorului, produsului şi mediului înconjurător, 
pentru operațiunile de curățare a mostrelor de ADN / 
ARN  și să ofere protecție împotriva contaminării în 
zona sterilă izolată  din interiorul lor. 
Radiația  din lămpile UV dezinfectează zona de lucru 
destrugând fragmentele ADN / ARN  în timp de 15 - 
30 min de expunere controlată. 

Conceput pentru a funcționa în 
încăperi închise de laborator de 
la ambianta.  Oprirea automata a 
lămpii UV când este deschis 
ecranul de protecție.  Zgomot și 
consum  de energie redus 

Cerinţe minime:
Sticla de protecție Material altuglas, euroglas sau 

analogic. 
Grosimea sticlei frontale min. 7 
mm. 
Grosimea sticlei laterale min. 3 
mm. 
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Pereți și suprafața de lucru  oțel inoxidabil 
Deschiderea frontală confortabilă  
Transmisie optică (lumină vizibilă) Min.  95 % 
Luminaţia şi lampa UV integrată. Durata  de viață a 
lămpii UV nu mai mică de 7000.  Ozone free 
Protecție  UV  Min.  99 % 
Luminarea în aria de lucru   1000 lux 
Aprovizionarea cu energie 220-230 V/ 50 Hz 
Dimensiunile ariei de lucru :  Max. 700x600x600 mm 
Greutatea  Max. 50 kg 
Standarde  
 ISO 900x sau echivalent European sau standarde 
internaţionale acreditate  
Garanţie şi servicii  
 Perioada:  Cel puţin 24 luni 
 Servicii suplimentare  
Instalarea şi acreditarea  
 Cursuri pentru personalul medical : Cel puţin 2 persoane 
Manuale instructive traduse în română/rusă  

 

Articolul 3. DNA/RNA UV cleaner boxes (1 unit.) 
 

Descrierea articolului: 
 
Cabinet biologic de siguranţă pentru protecţia 
operatorului, produsului şi mediului înconjurător, 
pentru operațiunile de curățare a mostrelor de ADN / 
ARN  și să ofere protecție împotriva contaminării în 
zona sterilă izolată  din interiorul lor. 
Radiația  din lămpile UV dezinfectează zona de lucru 
destrugând fragmentele ADN / ARN  în timp de 15 - 
30 min de expunere controlată. 

Conceput pentru a funcționa în 
încăperi închise de laborator de 
la ambianta.  Oprirea automata a 
lămpii UV când este deschis 
ecranul de protecție.  Zgomot și 
consum  de energie redus 

Cerinţe minime:
Sticla de protecție Material altuglas, euroglas sau 

analogic. 
Grosimea sticlei frontale min. 7 
mm. 
Grosimea sticlei laterale min. 3 
mm. 

Pereți și suprafața de lucru  oțel inoxidabil 
Deschiderea frontală confortabilă  
Transmisie optică (lumină vizibilă) Min.  95 % 
Luminaţia şi lampa UV integrată. Durata  de viață a 
lămpii UV nu mai mică de 7000.  Ozone free 
Protecție  UV  Min.  99 % 
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Luminarea în aria de lucru   1000 lux 
Aprovizionarea cu energie 220-230 V/ 50 Hz 
Dimensiunile ariei de lucru :  Max. 1300 x 600 mm 
Greutatea  Max. 65 kg 
Standarde  
 ISO 900x sau echivalent European sau standarde 
internaţionale acreditate  
Garanţie şi servicii  
 Perioada:  Cel puţin 24 luni
 Servicii suplimentare  
Instalarea şi acreditarea  
 Cursuri pentru personalul medical : Cel puţin 2 persoane 
Manuale instructive traduse în română/rusă  

 

Articolul 4. Printer compatibil cu autoclave systec VX-100(1 
unit.) 

 
Descrierea articolului: 
 

Printer compatibil cu autoclave systec VX-100 

Imprimantă integrată pentru 
programul tip care să imprime 
numărul de lot, data, ora, 
temperatura, presiunea și fază de 
sterilizare.  

Cerinţe minime: 
Standarde  
 ISO 900x sau echivalent European sau standarde 
internaţionale acreditate  
Garanţie şi servicii  
 Perioada:  Cel puţin 24 luni 
 Servicii suplimentare  
Instalarea şi acreditarea  
 Cursuri pentru personalul medical : Cel puţin 2 persoane 

 Manuale instructive traduse în română/rusă  
 

Articolul 5. Stereomicroscop (1 unit.) 
 
Descrierea articolului: 
 
Stereomicroscop  biologic pentru laborator. 
Dotat cu dispozitiv anti-mucegai în afara bazei instrumentului pentru a reduce perturbarea 
electronică și a îmbunătăți securitatea și fiabilitatea. Metodă ușoară de reglare a iluminării și 
luminozității. Posibilitatea a trei moduri de iluminare: lumină transmisă, reflectată și iluminare 
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mixtă. 
Dotat cu  adaptoare ce poat fi conectată o cameră CCD pe tubul trinocular. 
Domeniul obiectivelor de mărime:  0,7x – 4.5X; 
Oculare: ф 22mm; mărire ocular: 10X 
Mărirea totală a microscopului: 7X – 45x 
Oculare binoculare sunt înclinate la 45ᴼ și pot  fi rotite la 
360ᴼ;  
 

 

Intervalul de reglare a distanței interpupilare: 53 – 75 mm;  
 

Reglarea dioptriei: -5.....+5; 
 

  
Cerinţe minime: 
 
Standarde  
 ISO 900x sau echivalent European sau standarde 
internaţionale acreditate  
Garanţie şi servicii  
 Perioada:  Cel puţin 24 luni 
 Servicii suplimentare  
Instalarea şi acreditarea  
 Cursuri pentru personalul medical : Cel puţin 2 persoane 

 Manuale instructive traduse în română/rusă  
 
 

Lot V 
 

Articolul 1. Lamp for microscop  fluorescent tip MEIJI tehno TC 
6300 ( 5unit.) 

 
1  Lamp contains mercury 

   
Lampa  tip USH‐102D pentru microscop  fluorescent tip MEIJI tehno TC 
6300 
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4. Desene 

 
Aceste documente de licitație nu includ desene.  
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5. Inspecții și teste 

Următoarele inspecții și teste vor fi realizate: 
 
1. Bunurile trebuie să treacă testul de control al calității la fabrica Producătorilor. 
2. Bunurile vor fi inspectate de către cumpărător la locul de destinație finală. 
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Capitolul IX. Condițiile Speciale ale 
Contractului 

Următoarele Condiții Speciale ale Contractului (CSC) vor completa și/sau modifica 
Condițiile Generale ale Contractului (CGC). Oricând va exista un conflict, prevederile 
specificate în continuare vor prevala asupra prevederilor specificate în CGC.   

CGC 1.1(i) Țara Beneficiarului este: Republica Moldova 

CGC 1.1(j) Beneficiarul este: Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi 
Monitorizarea proiectelor în domeniul Agriculturii, finanţate de către 
Banca Mondială în numele Ministerul Agriculturii şi Industriei 
Alimentare al Republicii Moldova 

CGC 1.1 (o) Locul(locurile) destinației(destinațiilor) finale este/sunt: mun. Chişinău, 
str. Murelor 3, Centrul Republican de Diagnostică Veterinară 

CGC 4.2  Ediția Incoterms va fi cea din 2010 

CGC 5.1 Limba va fi: Română 

CGC 8.1 Pentru notificări, adresa Beneficiarului va fi: 

În atenţia: Veaceslav Șochin 
Strada: Cosmonauților 9 
Etajul/Camera: Etajul 5, of. 512 
Oraşul: Chișinău 
Țara: Republica Moldova 
Telefon:  +373-22-222479 
Fax: +373-22-244469 
Email: capmu@capmu.md; vshokin@capmu.md; cbordeianu@capmu.md 

CGC 9.1 Va prevala legislația țării Beneficiarului: Republica Moldova 

CGC 10.2 Regulile și procedurile pentru arbitraj conform clauzei 10.2 a CGC vor fi: 

În cazul unei dispute dintre Beneficiar și Furnizor, disputa va fi remisă 
spre adjudecare sau arbitraj în conformitate cu legislația țării 
Beneficiarului. 

CGC 13.1 Detaliile livrării și alte documente spre a fi prezentate de către Furnizor 
sunt: 

(1) Actul de predare-primire semnat de către Furnizor şi Beneficiarul 
final - CRDV; 

(2)  Invoice-ul din partea Furnizorului;  
(3)  Certificatul de garanţie. 
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CGC 15.1 Prețurile percepute pentru Bunurile livrate și Serviciile Conexe executate 
nu vor fi ajustabile. 

CGC 16.1 CGC 16.1 – Metoda și condițiile de plată către Furnizor în temeiul 
acestui Contract vor fi: 

Plata pentru Bunurile și Serviciile furnizate în țara Beneficiarului va 
fi efectuată în Lei Moldoveneşti după cum urmează: 

(i) Plată în avans: Zece (10) la sută din prețul Contractului vor fi 
plătite în decurs de treizeci (30) de zile de la semnarea 
Contractului contra unui bon simplu și a unei garanții bancare 
pentru suma echivalentă și în formatul prezentat în 
documentele de licitație sau un alt format acceptabil pentru 
Beneficiar. 

(ii) La livrare: Optzeci (80) la sută din prețul Contractului va fi 
plătit la momentul recepției Bunurilor și al prezentării 
documentelor specificate în clauza 13 a CGC. 

(iii) La acceptare: Zece (10) la sută rămase din prețul Contractului 
vor fi plătite Furnizorului în decurs de treizeci (30) de zile de 
la data certificatului de acceptare pentru livrarea respectivă și 
serviciile executate (după caz) emis de Beneficiar. 

CGC 16.5 Perioada de întârziere a plăților, pentru care beneficiarul va plăti dobândă 
Furnizorului, va fi 30 zile. 

Rata dobânzii aplicate este 5 %. 

CGC 18.1 O Garanție de bună execuție va fi necesară. 

Suma Garanției de bună execuție va fi: 10% din valoarea Contractului.  

CGC 18.3 Garanția de bună execuție va fi oferită în format de: Garanție bancară 

Garanția de bună execuție va fi denominată în valuta prețului 
Contractului  

CGC 18.4 Omiterea Garanției de bună execuție se va realiza: Procentul ar putea fi 
redus până la 2.5% din prețul Contractului după acceptarea Bunurilor, şi 
va rămâne valabilă timp de 24 luni în perioada garanţiei. 

CGC 23.2 Ambalarea, marcajul și documentația în cadrul și în afara pachetelor vor 
fi: (i) numărul şi denumirea contractului, (ii) numărul şi denumirea 
articolului 

CGC 25.2 Serviciile conexe spre a fi furnizate sunt: 

Instalarea şi instruirea în conformitate cu Secţiunea VII, partea 2. 
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CGC 26.1 Inspecțiile și testele vor fi: În conformitate cu Secţiunea VII, partea 5. 

CGC 26.2 Inspecțiile și testele vor fi efectuate la: Locul destinaţiei finale - CRDV 

CGC 27.1 Penalitățile vor fi: 0,5% săptămânal 

CGC 27.1 Suma maximă a penalităților va fi: 10% 

CGC 28.3 Perioada de valabilitate a Garanției va fi: 24 luni (excepţie Articol 5, Lot 
3:  4 luni)  

Pentru scopurile Garanției, locația(locațiile) destinației(destinațiilor) 
finale va(vor) fi: 

Destinația finală, după cum este reflectată în lista de bunuri și graficul de 
livrare. 

CGC 28.5 Perioada pentru reparații sau înlocuire va fi: 2 zile. 
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Invitație pentru prezentarea ofertelor  
 
Republica Moldova 
Proiectul Agricultura Competitivă 
Credit Nr.: 50950-MD 
Denumirea Contractului: Achiziţionarea echipamentului de laborator pentru acreditarea 
Laboratorului de Sănătate Animală (LSA) al Centrului Republican de Diagnostică Veterinară 
(CRDV) 

Nr. de referință (în conformitate cu Planul de Procurări): MACP/G/NCB-1.1/1 

1. Republica Moldova a primit un împrumut din partea Băncii Mondiale pentru finanţarea 
Proiectului Agricultura Competitivă și intenționează să aplice o parte din mijloacele acestui 
împrumut pentru plățile efectuate în temeiul Contractului pentru achiziţionarea echipamentului 
de laborator pentru acreditarea LSA al CRDV. 

2. Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul 
agriculturii, finanțate de Banca Mondială (UCIMPA) în numele Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare al Republicii Moldova adresează o invitație de prezentare a ofertelor 
sigilate din partea ofertanților eligibili pentru achiziţionarea echipamentului de laborator pentru 
acreditarea LSA al CRDV.  

3. Licitația va fi organizată în temeiul procedurilor de Licitație Națională Competitivă 
(National Competitive Bidding) specificate în Ghidul Băncii Mondiale Achiziţii de Bunuri, 
Lucrări și Servicii Non - Consultanță în cadrul Împrumuturilor BIRD şi Creditelor și 
Granturilor IDA de către Împrumutații Băncii Mondiale, ediția ianuarie 2011 și este deschisă 
pentru toți ofertanții eligibili conform definiției din Ghid. De asemenea, vă rugăm să studiați 
prevederile aliniatelor 1.6 și 1.7 privind politica Băncii Mondiale cu privire la conflictul de 
interese.  

4. Ofertanţii eligibili interesaţi pot să obţină mai multe informaţii de la Unitatea consolidată 
pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul agriculturii, finanțate de Banca 
Mondială, str. Cosmonauților 9, bir. 512, MD-2005, Chișinău, Republica Moldova,  Tel/Fax: 
(+ 37322) 244-469, e-mail: vshokin@capmu.md și cbordeianu@capmu.md și să studieze 
documentaţia de licitaţie la adresa specificată mai jos între orele 09-00 și 17-00. 

5. Pentru a participa la licitaţie, ofertanţii se vor înregistra expediind o cerere în scris la adresa 
electronică indicată mai jos. Pentru a fi înregistraţi, ofertanţii vor achita o taxă nerambursabilă 
de 200 lei în contul bancar indicat mai jos. Înregistrarea prealabilă este necesară pentru 
adresarea întrebărilor de clarificare cu privire la licitaţie, primirea răspunsurilor, precum şi a 
versiunii electronice a documentelor de licitație şi a amendamentelor după caz.  

Setul complet de documente de licitaţie în limba română poate fi descărcat de pe pagina web: 
www.capmu.md.  

Opţional setul de documente poate fi achiziţionat şi respectiv ridicat de către ofertanţii 
interesaţi la adresa de mai jos şi în urma plăţii unei taxe nerambursabile de 400 MDL (patru 
sute lei). 

Plata va fi efectuată prin transfer bancar în contul în MDL al Unității consolidate pentru 
implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul agriculturii, finanțate de Banca 
Mondială, după cum urmează: 
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Cod fiscal:19941019 
Banca beneficiară: BC „Moldova – Agroindbank” SA 
Cont nr.: 2272 684 835 
Codul băncii: AGRNMD2X. 

6. Ofertele vor fi expediate la adresa de mai jos până la data de 04 septembrie 2015, ora 
11.00.  Procedura de ofertare electronică nu este permisă. Ofertele care ajung cu întârziere 
vor fi respinse. Ofertele vor fi deschise public în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor a 
adresa de mai jos la data de 04 septembrie 2015, ora 11.00. 

7. Toate ofertele vor fi însoţite de o Garanţie pentru Ofertă în valoare de: 

- 15,000 MDL pentru Lot 1; 
- 11,000 MDL pentru Lot 2; 
- 7,000 MDL pentru Lot 3; 
- 11,000 MDL pentru Lot 4; 
- 2,000 MDL pentru Lot 5. 

8. Adresa la care se face referire mai sus este:   

Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul 
agriculturii, finanțate de Banca Mondială, str. Cosmonauților 9, bir. 512, MD-2005, 
Chișinău, Republica Moldova, Tel/Fax: (+ 37322) 244-469, e-mail: vshokin@capmu.md și 
cbordeianu@capmu.md 
 


