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

nr. 17/03615 13.10.2017din

Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. CENTRUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ
PRESPITALICEASCĂ

Tip procedură achiziție: Licitaţie publică
AutosanitareObiectul achiziției:
34114121-3Cod 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.:  82  din  13.10.2017.
În scopul achiziţionării "Autosanitare"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
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 Autosanitare
60.00Bucată1.1 Ambulanță tipul B Caracteristici tehnice:

Autosanitarele trebuie să fie noi (să
nu fi fost utilizate, să nu fi fost
reparate, inclusiv restaurate). Anul
producerii nu mai devreme de anul
2017. Cerinţe tehnice minime ale
automobilului: Șasiul autosanitarei
să dețină număr de identificare
(VIN) acordat de către uzina
producatoare de ambulanță. Şasiul
să fie integral din metal sau din
metal cu acoperiş din fibră de sticlă,
totodată să conţină 3 geamuri (pe
uşa laterală mobilă şi pe uşile din
spate). Nu se acceptă plasarea
geamurilor pe părțile de bază a
șasiului automobilului.
Dimensiunile generale ale
autosanitarei: lungime - nu mai
mult de 5998 mm, lățime –nu mai
puțin 1974 mm, înălțime - nu mai
mult de 2700 mm. Garda la sol –
minim 170 mm. Formula de
tracţiune integrală - 4x4,
capacitatea totală de încărcare
minim 800 kg. Viteza maximă de
dezvoltare - minim 130 km/h.
Capacitatea cilindrică minim - 2000
cm3. Puterea motorului minim -
100 cai putere. Consumul mixt la
100 km – max. 17 litri.
Ampatamentul automobilului -
maxim 4000 mm. Cutia de viteză -
mecanică minim 5 viteze. Rezervor
pentru combustibil - minim 60 litri.
Sistemul de frînare tip, de cel puțin
2 circuite, obligatoriu prezenţa
sitemului de frînare ABS. Clasa de
ecologie a automobilului- minim
EURO-4. Faruri anticeață.
Prelucrarea anti-rugină a șasiului.
Protecţie aplicată pe părtea internă
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60.00Bucată1.1 Ambulanță tipul B a aripilor automobilului. Diametrul
roţilor - minim R15. Să fie dotat cu
sistem de pre-încălzire a motorului,
sistemul de alimentare direct de la
rezervorul automobilului. Numărul
de locuri 5 + pacient. Volan
reglabil. Masa totală a
automobilului max. 3500 kg.
Carcasa de protecţie a radiatorului
de culoare argintie. Barele de
protecţie față/spate a autosanitarei
din masă plastică cu un grad înalt
de rezistenţă. Oglinzi retrovizoare
cu semnalizare de viraj incorporată.
Cerințe generale pentru ambulanță:
Pe părţile laterale semnul
internaţional al serviciului de
asistenţă medicală urgentă
"CRUCEA ROŞIE" (H - 300 mm si
L - 90 mm) cu 6 brațe de culoare
albastră. Pe ambulanţă va fi
inscripţionat pe partea față
"AMBULANŢA", imprimat
inversat, pe partea spate
"AMBULANŢA" (H - 150 mm), pe
părţi "ASISTENŢA MEDICALĂ
URGENTA" (h - 130 mm, culoarea
oranj) şi numărul unic naţional 903.
Culoarea de bază a autosanitarei să
fie albă. Ferestrele salonului
medical mat în proporție 2/3. Să
dispună de o scară ajutătoare
intrare/ieşire la ușa laterală. Roata
de rezervă să fie amplasată în
exteriorul autosanitarei (sub
caroserie, spate). Autosanitara să fie
conectată la un acumulator
suplimentar celui de bază a
automobilului. Să dețină scară
ajutătoare demontabilă la uşa din
spate. Cabina șoferului trebuie să
fie dotată cu sistemul electric unic
de control al girofarului si a
difuzoarelor asamblate pe
autospecială. Cerinţe faţă de salonul
medical: Înălţimea salonului -
minim 1600 mm. Peretele dintre
cabina şi salonul medical să fie
dotat cu fereastră glisantă. Să fie
efectuată izolarea termică şi
acustică corespunzătoare a
salonului medical. Tavanul
salonului medical şi inclusiv
salonul să fie finisat cu o garnitură
ușor lavabil și ușor de prelucrat
având aplicate moldinguri
modelabile și izolatoare în culoare
albă ce asigură o construcție integră
fără cusuturi şi rosturi, acoperind
integral peretele automobilului.
Grosimea moldingurilor minim 3
mm. Pardoseală antiderapantă,
antistatică cu hidroizolarea tuturor
cusuturilor fără găuri tehnice
specifice. Scut de protecție pentru
fixarea dispozitivelor medicale
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60.00Bucată1.1 Ambulanță tipul B deasupra mesei de lucru, cu
mecanismul de deplasare stînga și
dreapta, având capacitatea de a fi
demontat. Construcția acesteia să
fie din oțel inoxidabil, totodată să
fie dotat cu mânere pentru
transportare - minim 2 bucăţi. Să fie
predesemnate locurilor de plasare și
instalare a echipamentului medical
analogic staționarului. Ferestrele
salonului medical dotate cu ferestre
glisate- minim 1 bucată. Barele de
sprijin în cabină sa fie montate la
uşa glisantă şi la cea din spate.
Scara ajutătoare a ușei din spate
oformată cu material de izolare de
culoare gri fiind suprapusă cu o
tablă ondulată. Cerințele faţă de
iluminatul exterior și a sunetelor
speciale: Sistemul sonor şi de
iluminat special al autosanitarei să
fie LED de culoare albastră, fără
modelarea vizuală și creșterea
dimensiunilor parametrilor exteriori
a automobilului cu deținerea
aprobării. Capacitatea sonoră a
sistemului de avertizare specială -
minim 200 W. Girofarul să fie
fabricat din fibră de sticlă, părțile
din sticlă să fie fabricate din
policarbonat. Girofarul să dispună
de iluminare de urgență în partea
centrală. Porțiunea centrală a
girofarului să dețină un capac
detașabil din policarbonat pentru
acces ușor la dispozitiv de
semnalizare şi deservirea lui
tehnică. Sistemul de iluminare din
spate să fie LED, să fie incorporată
în carcasa de protecţie a
autosanitarei fără modelarea vizuală
şi fără marirea parametrilor
exteriori a automobilului cu
deținere de aprobare. Sistemul de
iluminat spate să funcţioneze
simultan cu girofarul din faţă.
Iluminarea externă a autosanitarei
să fie LED a câte 3 bucăţi
incorporabile şi să se conecteze la
deschiderea uşilor. Plasarea
acestora să fie deasupra uşii laterale
şi a celei din spate. Scara ajutătoare
de intrare/ieșire a uşii laterale să fie
iluminată. Sisteme de iluminare
adăugătoare LED, instalate pe uşile
din spate la nivelul geamurilor si
fixate din interiorul salonului.
Cerinţe faţă de iluminatul intern al
salonului: Iluminatul interior LED
plafon - benzi de lungime completă
a interiorului cu două niveluri de
iluminare - minim 2 bucăţi. Corpuri
de iluminat cu dirijarea LED,
deasupra brancardei pacientului,
minim 4 bucăţi. Masa de lucru să
fie asigurată cu un sistem de
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60.00Bucată1.1 Ambulanță tipul B iluminare formată din benzi de
lungimea completă a mesei.
Cerințele pentru sistemul electric:
Panoul de control a dispozitivelor
electrice să fie montate pe placa
unică cu gravare de identificare a
butoanelor. Existența unei prize cu
conexiune externă 220V. Să
dispună de prize interne deasupra
mesei de lucru încorporate în
casetă, în număr cel puțin 4 buc la
intensitatea de 220V și încă cel
puțin 4 buc la 12V. Convertorul de
tensiune 12/220V cu capacitatea
minimă 1000 W. Cerinţe faţă de
sistemul de încălzire şi de ventilare:
Unitate de ventilare-filtrare a
aerului dotat cu iluminare LED.
Trapă disponibilă (ieșiri de
urgență). Încălzitorul interior,
alimentat de la sistemul de răcire a
motorului cu o putere minim de 7
kW, cu două module de operare.
Sobă autonomă pentru încălzirea
salonului medical cu o capacitate
minimă de 4 kW, având sistem de
alimentare directă din rezervorul de
combustibil al automobilului.
Greutatea încălzitorului nu mai
mult de 4,5 kg. Dimensiunile
încălzitorului max. 511 x 520 x 321
mm. Cerinţe față de mobilierul din
interiorul salonului medical. Masă
pentru lucrători medicali cu
guler/bord. Două scăunele pentru
lucrătorii medicali, montate pe
partea dreaptă a salonului cu
capacitate de rotire ataşat
dispozitivului de primire cu brațe,
terțiare și spătar transformabil şi
reglabil la înclinare, cu perna
ataşabilă, avînd mecanism de
amortizare pe gaz, inclusiv trei
puncte pentru centura de siguranță
retractabilă. Dimensiunile pernei
scaunului (L,A,Î) minim
390*400*90 mm. Dimensiunile
spatarului scaunului (L,A,Î) minim
400*120*810mm. Scaunul să aibă
capacitatea de fixare sub unghiuri
de 0°,65°,90°,115°,180°. Design
scaunelor va permite să reglați
panta spătarului, totodată să permită
rabatarea spătarului înainte și
punerea înapoi în poziția de
„culcat” pentru transportul unui
pacient suplimentar. Rabatarea
scaunului montat pe peretele din
față ce separă cabina de salon
medical sa fie dotat cu centură de
siguranţă cu inerţie. Construcția
parții de jos a scaunului să asigure
trecerea ușoară și curățarea
interiorului. Dulapul din faţă situat
pe partea stîngă a salonului medical
cu secțiuni blocabile prin cheie. În
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60.00Bucată1.1 Ambulanță tipul B respectivul dulap să fie incorporat
panou electric și locul
disjunctorului pentru echipamentul
electric. Dulap-suport din partea de
spate a salonului medical, cu rolete
de închidere, cu priză de 12V pe
flancul stîng al maşinei. Mezaninul
să fie cu fațade funcționabile ce pot
fi blocate, pe amortizoare și cu
iluminare LED-uri din interior.
Mobilierul în salonul medical să fie
din material compozit cu grosimea
nu mai mică de 17 mm a PVH la
capete. Cerințe pentru echipamente
suplimentare: Sistemul de
oxigenare să includă suportul și 2
butelii de oxigen incorporabile în
dulap separat cu închidere și
fereastră pentru monitorizarea
vizuală a presiunii. Volumul
admisibil a buteliilor nu mai mic de
10 litri. Să includă reductorul
conector la priza pentru O2,
umidificator O2 cu flavometru.
Bară cromată de-a lungul utilajului
de recepţie, receptor de butelii cu
suport pentru două bucăți. Sistem
de fixarea perfuziilor. Cablurile
gazului medical să fie amplasate în
interiorul tapiţăriei, să fie din furtun
armat. Cerinţe faţă de aerul
condiţionat al automobilului: Putere
- nu mai puțin de 5 kW. Tensiunea
condiționerului 12 V. Indicii
evaporatorului - nu mai puțin de
801х860х210mm. Dimensiunile
condensatorului condiționerului -
lungimea nu mai mare de 500 mm.
Deținerea unui radiator din
aluminiu. Chitul de cabluri a
condiţionerului să aibă direcţionare
spre cabina și salonul medical.
Cerinţe fată de brancardă.
Brancardă pe roți cu platformă
rigidă, detașabilă. Construcție din
aluminiu ușor pentru transportul
pacienților în ambulanță.
Capacitatea maximă de încărcare,
nu mai puțin de 160 kg. Roți
cauciucate cel puțin 4 buc. Minere
cauciucate a tărgii cel puțin 4 buc.
Pârghii din partea de spate a
căruciorului pentru
blocare/deblocare cel puțin 2 buc.
Şine laterale, balustrade cel puțin 2
buc. Numărul de secțiuni de la targă
detașabile cel puțin 3 piese. Rolele
de ghidare de la targă cel puțin 6
buc. Greutatea totală a brancardei
nu mai mult de 36 kg. Materialul de
construcție a structurilor detașabile-
aliaj din aluminiu. Sistem de
frânare a părţii din faţă a
brancardei. Posibilitate ridicării
porţiunii unde se află capul şi
reglarea înălţimii acestuia.
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60.00Bucată1.1 Ambulanță tipul B Dimensiunile în poziție de
transportare: Lungimea, max. 1970
mm Lăţimea, max. 550 mm
Înălţimea, max. 300 mm.
Dimensiunile în stare de lucru:
Lungimea, max. 1980 mm Lăţimea,
max. 550 mm Înălţimea, max. 700
mm. Numărul de nivele a înălțimii
brancardei nu mai puțin 2. Roți de
cauciuc cu diametrul minim de 125
mm. Componența: Brancarda - 1
bucată. Targă detaşabilă și
transformabilă - 1 bucată. Saltea
moale cu mânere pentru
transportare - 1 bucată. Fixator,
faţă- 1 bucată. Lacat de blocaj din
spate cu butonul - 1 bucată. Trei
centuri de siguranță drepte și una
pentru fixarea gâtului. Instrucțiunea
în limba de stat sau rusă. Cerințe
față de platforma de fixare a
brancardei. Caracteristicile tehnice:
Construcția platformei trebuie să
permită încărcarea/descărcarea în
condiții de siguranță a pacientului
de către un singur lucrător medical.
Lăţimea tăvii de primire a
brancardei 520-550 mm. Înălțimea
de încărcare de lucru 600-850 mm.
Paletul dispozitivului de recepție-
din oțel inoxidabil. Loc de
depozitare și fixarea de bord.
Greutatea admisibilă dinamică
longitudinală nu mai puțin de 2g.
Receptor cu mișcare transversală.
Complecția: Dispozitivul de primire
1 buc. Documentația operațională 1
set. Cerințe față de garanția
autovehicolului: Termenul de
garanție – 24 luni sau 100000 km
parcuși. Cerințe față de
dispozitivele medicale din dotarea
ambulaței: Dispozitivele medicale
din componența autosanitarelor
trebuie să fie noi (să nu fi fost
utilizate, să nu fi fost reparate,
inclusiv restaurate). Anul producerii
nu mai devreme de anul 2017 și să
includă următoarele: Defibrilator cu
AED și cu monitor; defibrilator
automat cu monitor, constructie
robusta cu suprafete usor de curatat,
usor de manipulare si utilizare cu
carcasă rezistentă. Echipat cu
sisteme de alarma minim pentru:
desprindere electrozi, asistola,
tahicardie, bradicardie si fibrilatie
cu sisteme digitale de ajustare
pentru nivelurile de alarmă;
posibilitate de inghețare a undei
afisate. Configuratie: defibrilator cu
baterie Li Ion, geantă de transport,
set de accesorii standard pentru
adulți si copii, set padele
reutilizabile pentru adulți, set
padele reutilizabile pentru copii cu
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60.00Bucată1.1 Ambulanță tipul B recunoasterea automata a acestora,
set electrozi monitorizare ECG, set
cabluri pentru monitorizare ECG 5
lead, cablu de alimentare la retea si
la 12 volți. Descriere tehnică: să
aibă monitor de afișare incorporat,
color HD, minim 7 inchi; să
efectueze afișarea și supravegherea:
traseu ECG, detecție Peaceaker,
Modul AED, valorilor SpO2,
PCO2, tensiunea arterială
noninvazivă; status baterie, status
alarme, zi data, contorizarea si
inregistrarea fiecărui șoc
administrat; să dispună de un meniu
de acces rapid și sigur pentru
opțiuni și energia de șoc; să dispună
de un terminal dedicat pentru
testarea functionarii
corespunzatoare a padelelor;
ecranul să prezinte tehnologie de
poziționare în diferite unghiuri în
raport cu corpul echipamentul
pentru o vizibilitate maximă și o
monitorizare sigură a procedurilor;
să aibă baterie reincarcabilă Li
polimer incorporate; bateria să
ofere suficientă putere pentru
administrarea a pană 150 șocuri de
200 jouli la o singură încarcare sau
nu mai putin de 4 ore de
monitorizare ECG în mod continuu;
timpul de viată a bateriei minim 4
ani; timp de reincarcare max 4 ore;
să dispună de sisteme de alarmă
vizuale și sonore cu privire la
descarcarea bateriei; sistemul să
poată lucra atât cu padele
reutilizabile cât și de unică
folosintă; padelele trebuie să fie
interschimbabile; sistemul trebuie
să recunoască automat tipul de
padele; sistemul trebuie să
recunoască și să afișeze visual pe
monitor poziționarea corectă a
padelei pe torace; sistemul trebuie
să dispună de carcasă hardware și
să poată fi utilizate și padele
invazive; sistemul trebuie să
prezinte optiuni pentru: Modul
AED, SpO2, PCO2, NIBP; sistemul
trebuie să poată functiona ca un
peacemaker extern; sistemul să
dispună de printer termic
incorporat; printarea în mod
automat sau manual pe 1 canal;
lățimea hartiei 48 mm sau alte
dimensiuni standarde; viteza de
printare 12.5, 25,50 mm/sec.
Monitorizare ECG -5 derivații pe
12 canale, derivații ( DI, DII, DIII,
AVL,AVR,AVF, V1-V-6 -captura
semnalului ECG sa se poată face:
fie padele de defibrilare, fie pe
electrozi de unica folosintă sau fie
pe electrozi reutilizabili -
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60.00Bucată1.1 Ambulanță tipul B recunoașterea peacemaker să fie
automată -domeniul de frecventă
cardiac de la 10 la 300 bpm; să
dispună de sisteme de alarmă
pentru: dezlipire electrod, asistolă,
tahicardie, bradicardie, fibrilație -
inregistrare; memorie interna de 2
GB minim Defibrilarea – de tip
BTE ( biphazic truncated
exponențial waveform); Energia
șoc – selectabilă standard de la 1 la
200 jouli; timp de reâncărcare
pentru readministrare șoc max 8
sec; descarcare sincronă pentru
cardioversie; sistem automat de
limitare a puterii la 50 Jouli în cazul
în care sistemul recunoaște padelele
pediatrice; sistem automat de
anulare și descărcare șoc după 30
sec de neutilizare; opțiunea se poate
activa și manual; soft inclus pentru
intubație și ventilație; Monitor: HD
color 7 inchi, tenologie flip down
permite afișarea: traseu ECG,
Peacemaker detectat, Mod AED,
SpO2, PCO2, tensiune arterial non
invazivă, status baterie, alarme,
data și ora, contorizare automată
șocuri Mod AED – inclus -comenzi
vocale si text -semnale beep pentru
CPR (până la 104 compresii per
minut); Secvența standard de
descarcare 150J, 200J și 200J -
detecție automată impedantă 25-
300 OHmi -evaluare automată
traseu ECG Mod peacemaker
extern cu abgradare ulterioară să fie
inclus; mod FIX, La cerere sau
Urgenta -detectia automată și
protejare a peacemakerului -Latime
unda puls 0-50 ms -frecvența de
stimulare 30ppm-200 ppm - curent
de stimulare 0-20Ma. Să fie instalat
ulterior a modulului și accesorilor
SpO2 și a tensiunii arteriale
noninvazivă conformându-se
urmatoarelor: domeniu de măsurare
VC 10-300 bpm, toleranta +/- 3%;
domeniu de citire PO2 0-100%;
alarme vizuale și auditive pentru
limite max și minime. Tensiune
non-invazivă 0NIBP; 1. mod
automat sau manual; 2. masurare
oscilometrică; 3. domeniu
Adult/copil 40-300 mm HG; 4.
domeniu Nou nascut 20-150
mmHg; 5. alarme pentru limite max
și minime Modul Capnografie cu
capaciatea instalării acestuia
ulterioare, dupa caz: -tip modul
sidestream -domeniu CO 2 0-50
mm Hg -parametrii măsurați EtCo2,
CO 2 inhalat; Frecvența respiratorie
-alarma pentru limite max si
minime -alarma pentru apnee.
Electrocardiograf ≤ cu 5 kg; Ecran

34114121-3



pag. 9

CantitateaUnitatea de
măsura

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

60.00Bucată1.1 Ambulanță tipul B color de înaltă rezoluție, min
800x600 pixeli de mărimea minim
8 inchi, touch-screen. Suport
lingvistic multiplu: română,
engleză, rusă; Previzualizare unde
ECG, auto-diagnostic și editare
rezultat inainte de printare;
Integrare în stație de lucru ECG.
Software-ul PC poate afișa undele
ECG în timp real; Integrare în
sistemul PACS. Doctorul poate
vizualiza unda ECG și realiza
raportul de diagnostic direct de pe
stația PACS. USB socket Printer
extern, hârtie A4. Pentru printerele:
LJ2250N, LJ3500, LJ3550DN, HP
P2055D, HP CP1515n, HP P1505n;
USB flash disk –pentru înregistrare
date și back-up; Sistem de calibrare
a înregistrării; Detecție Pacemaker
și protecție la șocul defibrilator;
Funcții de Auto Măsurare și Auto
Diagnostic; Detecție simultană pe
12 canale, amplificare și
înregistrare în timp real; Design
facil și operare sistem full digital;
Termal printer lațime 210mm sau
216mm; Corectare unde ECG, gain,
viteza înregistrare, informații
pacient raport masuratoare; Afișare
în raport 1:1 între mărimea undelor
pe ecran și printer; Grilajul de
orientare ECG în marime identical
ecran și print; Alimentare curent
alternativ și continuu, baterie
incorporată reâncarcabilă - Litium
minim 2 ore de funcționare
neântreruptă pe modul alimentare
baterie. Undele ECG de pe cele 12
canale din ultimile 120 sec pot fi
revăzute și înregistrate. Tastatura
Alfanumerică, cifre și litere
individuale (optional pentru touch
screen); Pornire/oprire automată în
modul de funcționare pe baterie
pentru economisirea energiei și
prelungirea perioadei de viata a
ecranului LCD. Memorie internă
pentru minim 300 trasee ECG. SD
card incorporate cu capacitate de
minim 2G care va permite
înregistrarea minim 10000 trasee
ECG; Up grade software on line sau
per U dish, PNY, ADATA, Apace;
Masurătoare și interpretare
automată, testare automată,
verificare format canale de achiziție
3×43×4+1R3×4+3R6×26×2+1R
12×112×1+T. Analiza și detecție
automata a 122 tipuri de aritmii.
Moduri de lucru selectabile:
Manual/Auto/ dependent de ritm.
Grafic afișare status conexiuni și
electrozi –indică eroarea de
conexiune a cablurilor sau
plasarea/desprinderea
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

60.00Bucată1.1 Ambulanță tipul B electrodului de masură.  3 moduri
de înregistrare: înregistrare traseu
ECG fară printare înregistrare
traseu ECG și printare, Nu
inregistrează traseul ECG doar
printează; Filtre digitale de înaltă
precizie, tehnologie Comen patent
care elimină distorsiunile electrice
și stabilizează linia de bază
(referinta), elimină posibilitatea
distorsionării undelor și crește
acuratețea softului automat de
detectare și analiza aritmii. -
network socket-permite
transmiterea on line în timp real a
traseului ECG - CE MDD  canale
de detective ECG: Standard 12
canale; Gain 2.5mm/mV 5mm/mV
10mm/mV AGC(automatic)
20mm/mV 10/5mm/mV accuracy
±2%.  Filtre digitale Filtru AC
::50Hz/60Hz/Close Filtru
EMC:25Hz/35Hz/45Hz/Close
Filtru
Drift0.05Hz/0.15Hz/0.25Hz/0.50Hz
Filtru
Lowerpass70Hz/100Hz/150Hz 
Calibrare Voltaj  1mV ± 1%  Nivel
zgomot de fond  < 15µ Vp-p 
Frecvența achizitie  0.05Hz-150Hz 
Constanta Timp  ≥5s  Impedanta
Input 50MΩ  Curent Input Circuit 
< 50nA  Toleranta Voltaj  ±650mV 
CMRR:  ≥105dB  Stabilizare baza
referinta  Automatica  Input/Output
Extern:  Input ≥100 KΩ
sensitivitate 10mm/V ±5%  Output:
≤100Ω, Sensitivitate 1V/mV ±5% 
Interfata Comunicare:  Ethernet,
RS232, USB  Sistem de inregistrare
print  hartie termica  Ritm canal
ECG :  un canal și trei canale
selectabile.  12 canale selectiare a
fiecarui canal  Moduri inregistrare
Auto/Manual/Rhythm  Format
inregistrare  12x1  3x4,  6x2, 
3×4+1R  3×4+3R  6×2+1R (R:
unda ritm)  Template înregistrare 
4×3+1R  6×2+1R recording  Viteza
inregistrare  5mm/s  10mm/s 
12.5mm/s,  25mm/s,,  50mm/s 
Hârtie printer : tip rola sau Z fold 
ola : 210mm, 216mm  z-fold: •
210mm x 295mm • 210 x 140mm •
216mm x 295mm • 216mm x
140mm  Mod filtrare  Digital 
Accesorii:  1 x cablu alimentare  1 x
cablu pacient  6 xElectrozi torace  4
x Electrozi extremitati  1 x rola
hârtie  1 x rola Z fold paper,  1 x
cablu inpamantare  2 x sigurante -
Software în limba română, rusă -
Cablu conecatre PC
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

60.00Bucată1.1 Ambulanță tipul B - Cablu de alimentare - Manual de
utilizare în limba română, rusă.
Caracteristici tehnice suplimentare -
Înregistrare și tipărire pe 12 canale -
Ecran LED - Avertizare pentru
pierderea contactului electrozilor cu
pacientul - Viteza (mm/s)
5,10,25,50 - 12 derivații afișate pe
ecran - Posibilitate tipărire 3,6 sau
12 derivații - Butoane și meniu
pentru utilizarea ușoară, rapidă și de
introducere facilă a datelor -
Transmisie de date în modul
automat în timp real și sincron -
Mod manual, automat și definit de
utilizator - Detecție pacemaker -
Amplitudine (mm/mV) 2.5, 5,
10,20 - Posibilitatea de analiză a
semnalului EKG - Posibilitatea de
înterpretare a semnalului EKG cu
emiterea și tipărirea concluziei -
Conectare la computer cu software
sub Windows -Să asigure
transmiterea datelor la distanță prin
conexiunea echipamentului la rețea
cu fir și fără fir;  Alimentare la rețea
și cu acumulator - Capacitate
acumulator minim 90 minute de
monitorizare - Greutate: maxim 3
kg - Software - Software ușor de
utilizat pentru înregistrări EKG pe
12 derivații; Semnalizare contact
electrozi; Măsurători și interpretare
automată;  Posibilitatea de a edita
interpretarea. Analiza segmentelor
ST și QT; Compararea oricăror
două trasee EKG; Afișarea pe ecran
a HR, RR, P, PQ, QRS și QT;
Posibilitatea de a înregistra și
imprima traseul EKG, posibilitatea
transmiterii datelor la un sistem
management al datelor ECG prin
internet; Pulsoximetru:
Pulsoximetru portabil cu senzori
reutilizabili pentru adulți și copii,
protejați cu inveliș cauciucat;
pulsoximetrul trebuie să fie durabil,
robust, capabil să opereze în
condiții diferite de mediu, să fie
protejat IPX3 la apa; pulsoximetrul
trebuie să ofere o precizie mare de
citire indiferent de tipul pacientului,
starea tegumentului, chiar în
condiții de mișcări repetitive ale
mamebrului pe care e montat
senzorul sau de perfuzie cu debit
mic al acestuia; baterie minim 10
ore; alarme vizuale și auditive
minim 72 ore memorie; Saturare cu
oxygen (Sp02) - Domeniul de
măsurare 70-100%; Precizia de
măsurare ±2%; Ritmul cardiac
(HR); Interval de măsurare 30-235
bătăi/min; Etapa de măsurare 1
bătăi/min; Precizia de măsurare ±2;
Bar Puls (bar graficul); Ecran LSD
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

60.00Bucată1.1 Ambulanță tipul B sau TFT, color minim 2,8 inchi;
Semnal sonor, sensor off, sensor de
alunecare, de descărcare a bateriei -
Stabilirea limitelor de alarmă -
Timpul total de înregistarre în
memorie 72h - Greutate maxim 200
g;  Temperatura de operare 0…+50
0C; Umiditate relativă de 15-90%.
Aspirator electric cu filtru
bacterian, Aspirator medical
electric pentru fluide, aspirații
nazale, orale și traheale pentru
utilizarea adulți, adolescenți, copii.
Alimentare cu energie 12V sau
220-240V, adaptor auto sau baterie
reâncărcabilă internă. Carcasa sa
este fabricat din plastic de înaltă
calitate, rezistent la temperaturi
ridicate și deteriorări mecanice.
Aspiratorul va deține acumulatorul
încorporat, iar canistra și fortunele
să fie reutilizabile și sterilizabile în
autoclavă pînă la 134 C. Specificații
tehnice: Alimentare electrică
Adaptor de comutare AC/DC,
Baterie internă Li-ion (14.8V
5.2A).  Mod de lucru continuu
minim 45 minute pe baza bateriei
reâncarcate sau nedefinit conectat la
priza; Baterie internă - Timp de
reâncărcare: maxim 360 de minute -
Adaptor auto (4A 12 V) - Pompă cu
piston uscat - Debit de aer liber: 30
litri/minut. - Aspirație maximă
(reglabil): -75 kPa-0.75Bar-
563mmHg. - Greutate: max. 5 kg -
Dimensiuni: 35x19 (h) x 15 cm
(variația admisibila +/-10%) -
Danistra de acumulare exudat –
minim 1 litru - Presiune negativa
reglabila de l a 0 la 85 kPa.
Accesorii incluse:  Container
autoclavabil minim 1 litru cu
supapă de supraalimentare; Tuburi
silicon autoclavabile 8x14 +
conector Ø 10-11-12 mm;  Filtru
antibacterian și hidrofob (pacient
individual); Canula; Cablu de
alimentare universal; Cablu pentru
conectarea la încărcătorul mașinii
12V; Prezentarea certificatului CE.
Infuzomat perfuzor: Pompă de
perfuzie portabilă controlată pentru
administrarea de medicamente, cu
mare precizie. Sistem de acționare
care asigură fixarea sigură a
seringii. Viteza de perfuzare este
aproximativ de la 0,01 până la
200,0 ml/oră. Infuzomatul să
dispună de soft automat pentru
administrare a principalelor
medicamente utilizate în medicina
de urgență. Să efectueze calcul
automat al debitului prin
întroducerea volumului de perfuzat
şi a intervalului de timp de

34114121-3



pag. 13

CantitateaUnitatea de
măsura

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

60.00Bucată1.1 Ambulanță tipul B administrare. Perfuzie în bolus:
Perfuzie în bolus manuală, la cerere
Perfuzie în bolus cu volum
preselectat. Precizia perfuzării
bolusului +/- 2% Debit maxim după
reducerea bolusului ≤ 0,2 ml.
Funcţie Standby Posibilitate de
afişare a următorilor parametri de
perfuzie în timpul perfuziei: - stare
acumulator; - conectarea la sursa
principală de curent alternativ (220
V); - nivelul presiunii de ocluzie
setat; - nivelul presiunii de ocluzie
actual; - profilul de administrare; -
semnalarea stării de volum sau a
timp preselectat/tintă; - semnalarea
faptului că pompa se află în proces
de perfuzie; - debitul/doza de
administrare; - unitatea de măsură a
dozei/debitului; - volumul deja
perfuzat; - perioadă cât mai
perfuzeaza; - volumul rămas de
perfuzat; - numele medicamentului
selectat din biblioteca de
medicamente; - concentraţia din
seringă; Calcul de dozaj
(transformare din cantitate/Kg corp/
unitate de timp în ml/h) Bibliotecă
de medicamente cu posibilitate de
editare a dozelor recomandate,
limite maxime de dozaj, clasificare
in 30 de categorii a 1000
medicamente, cu cel putin 5
concentrații pe medicament si cel
putin 10 profile de pacient să poată
lucra cu seringi de la diferiti
producatori certificați , în domeniul
5 - 50 ml să fie controlată de un
procesor digital dublu pentru o
maximă siguranța. Date tehnice -
Condiții de funcționare: -
Umeditate relativă – 30%-90%
(fără condensare); - Temperatura –
(-5 grade- +40 grade); - Presiunea
atmosferică – 500 mbar -1060
mbar; - Durata de funcționare pe
baza bateriei minim 60h la o rată de
standard de 10 ml/h; - Timpul de
reâncărcare maxim 16h - Greutate –
maxim 1,6 kg; - Dimensiuni –
190x100x120 mm (+/- 10%) -
Valori selectabile ale debitului de
livrare, în funcție de dimensiunile
seringilor; - Preselecția
volumului/VTBD – 0,1 – 999,9 ml;
- Alarma pentru presiunea de
ocluzie (senzitivitatea de ocluzie); -
Alarma în caz de livrare incorectă:
a) malfuncție a dispozitivului –
pentru erori ale dozajelor mai mari
de 0,015 ml cauzate de o malfuncție
a dispozitivului pompa se oprește
automat. b) La o ocluzie 1 ml
volum de bolus la cea mai mare
fază de compresie folosind o
seringă de 50 ml OPS = întîrzierea
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

60.00Bucată1.1 Ambulanță tipul B maximă a alarmei și 5 ml/h=6:50
min. Accesorii incluse: -pompa tip
seringă electrică automată; - set
compus din 2 pompe automate
volumetrice manuale de 300 ml;
Echipamentele medicale să fie
instalate în ambulațe de către
producătorul de ambulanțe.
Furnizorul ambulanței este obligat
să instruiască personalul de
specialitate și tehnic al
beneficiarului care va opera cu
dispozitivele medicale. Garanția
dispozitivelor să fie de 24 luni și să
includă manopera și piesele de
intreținere periodică indicate în
cartea tehnică a echipamentului.
Furnizorul este obligat să efectueze
abgradarea de soft pe parcursul
garanției la toate dispozitivele
furnizate.
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Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
În termen de 120 zile de la data aprobării contractului și înaintării comenzii, pe parcursul anilor 2017 - 2018.
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 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

Cel puțin o livrare de bunuri similare, documente
confirmative prin semnatura și ștampila participantului

Da

2 Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
necesare

Participanții trebuie să asigure deservirea tehnică în cel
puțin 3 centre de asistență regionale Nord, Sud și
Centru, dotate cu infrastructura și echipamentul
necesar pentru reparația și deservirea tehnică a
unităților de transport pe perioada de garanție, care va
fi efectuată fără rînd în decurs de 5 zile lucrătoare,
original - confirmat prin semnătura şi ştampila
participantului

Da

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

Nu se cere Nu

4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau
de resurse creditare în sumă de minim (suma)

Nu se cere Nu

5 Oferta Original - confirmat prin semnătura și ștampila
participantului (formularul F 3.1)

Da

6 Specificaţii de preț Original, confirmat prin semnătura și ștampila
participantului (formularul F 4.2)

Da

7 Specificaţii tehnice Original, confirmat prin semnătura și ștampila
participantului (formularul F4.1)

Da

8 Formularul informativ despre ofertant Original, confirmat prin semnătura și ștampila
participantului (formularul F 3.3)

Da

9 Garanţia pentru ofertă Original, confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, conform formularului F 3.2 sau transfer
la contul autorității contractante

Da

10 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 - copie, confirmată prin
semnătura şi ştampila Participantului)

Da

11 Declaraţia privind conduita etică a şi neimplicarea în Original, confirmat prin semnătura și ștampila Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

practici frauduloase şi de corupere participantului (formularul F3.4)
12 Declarație privind situaţia personală a operatorului

economic
Original, confirmat prin semnătura și ștampila
participantului (formularul F 3.5)

Da

13 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

Original, eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului
Fiscal al Republicii Moldova);

Da

14 Certificat de atribuire a contului bancar Original sau Copie, eliberat de banca deţinătoare de
cont, confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului

Da

15 Ultimul raport financiar Copie, confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului

Da

16 Documente confirmative de la producătorul de utilalj
medical electric ce indică specificațiile tehnice a
utilajului ofertat

Copie confirmat prin semnătura și ștampila
participantului

Da

17 Confirmare privind perioada de garanție Ofertanții vor confirma perioada de garanție oferită la
autosanitară și la utilajul medical și va include
specificația tuturor tipurilor de lucrări și/sau servicii,
manopera, consumabilele, inclusiv prețurile, care sunt
recomandate de producător pentru menținerea garanției
pe perioada indicată –original, confirmat prin
semnătura și ștampila Participantului.

Da

18 Documente confirmative de la producătorul de
ambulață care demonstrează specificațiile tehnice a
autosanitarei ofertate

Copie, confirmat prin semnatura și ștampila
Participantului

Da

19 Certificat ISO 9001 Copie de la producător, confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului

Da

20 Certificat CE sau FDA sau CFS cu anexele
corespunzatoare, valabil  pentru dispozitivele medicale

Copie de la producător, confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului

Da

21 Certificat ISO 13485 valabil, pentru dispozitivele
medicale

Copie de la producător, confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului

Da

22 Mostră a produsului propus Se va prezenta la solicitarea autorității contractante,
după caz, în termen de 15 zile

Da

23 Licență de activitate conform legislației Copie- confirmată prin semnătura și ștampila
Participantului

Da

24 Nota Original, declarație privind asumarea instruirii
personalului de specialitate și tehnic a beneficiarului
care va opera cu dispositivele medicale, asigurarea
manoperii si furnizarea pieselelor de intretinere
periodica indicate in cartea tehnica a echipamentului,
efectuarea abgradării de soft, dupa caz, pe parcursul
garantiei solicitate, confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului

Da

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

Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P.  CENTRUL  NAŢIONAL  DE  ASISTENŢĂ  MEDICALĂ  URGENTĂ
PRESPITALICEASCĂ

Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str-la Constantin Vârnav, 7
Tel.: cnamup.achizitii@ambulanta.md022 02-59-07 ,  Fax: 022 286270 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: PEŞTEREANU NINA, Șef Serviciu achiziții publice

Setul de documente poate fi primit la adresa: Republica Moldova, IMSP CNAMUP, mun. Chişinău, str-la Constantin Vârnav 7 /
http://ambulanta.md/achizitii-publice/.

Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a
denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul
SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

Întocmirea ofertelor:
Oferta  și  documentele  de  calificare  solicitate  întocmite  clar,  fără  corectări,  cu  număr  și  dată  de  ieșire,  cu  semnătura  persoanei
responsabile,  puse  în  plic,  sigilate  şi  ştampilate,  urmează  a  fi  prezentate

pînă la: 30.10.2017 10:00
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Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str-la Constantin Vârnav 7pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 45 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

30.10.2017 10:00la:
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str-la Constantin Vârnav 7pe adresa:

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

Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 1%

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

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

Conducătorul grupului de lucru: CUCU VASILE


