
INVITAŢIE LA  LICITAŢIE PUBLICĂ

Denumirea autorităţii contractante: IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

Achiziţionarea reagenţilor pentru investigaţii PCR și reagenţilor pentru analizatorul  VIDAS
bioMerieux, conform necesităţilor IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală
pentru anul 2017

Obiectul achiziției:

33696500-0Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  81  din  21.10.2016.

În scopul achiziţionării
"Achiziţionarea  reagenţilor  pentru  investigaţii  PCR  și  reagenţilor  pentru  analizatorul   VIDAS
bioMerieux, conform necesităţilor IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală pentru anul
2017"

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Autofinanțare

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  Reagenţi pentru analizatorul mini VIDAS
bioMerieux, (sistem inchis)

40.00Set1.1 T333696500-0
2 Reagenţi pentru analizatorul mini VIDAS

bioMerieux, (sistem inchis)
40.00Set2.1 T433696500-0

3 Reagenţi pentru analizatorul mini VIDAS
bioMerieux, (sistem inchis)

100.00Set3.1 TSH33696500-0
4  Reagenţi pentru analizatorul mini VIDAS

bioMerieux, (sistem inchis)
2.00Set4.1 TSH 333696500-0

5  Reagenţi pentru analizatorul mini VIDAS
bioMerieux, (sistem inchis)

25.00Set5.1 T 3 liber33696500-0
6 Reagenţi pentru analizatorul mini VIDAS

bioMerieux, (sistem inchis)
30.00Set6.1 T4 liber33696500-0

7  Reagenţi pentru analizatorul mini VIDAS
bioMerieux, (sistem inchis)

6.00Set7.1 PSA liber33696500-0
8  Reagenţi pentru analizatorul mini VIDAS

bioMerieux, (sistem inchis)
20.00Set8.1 PSA total33696500-0

9  Reagenţi pentru analizatorul mini VIDAS
bioMerieux, (sistem inchis)

14.00Set9.1 Prolactina33696500-0
10 Reagenţi pentru analizatorul mini VIDAS

bioMerieux, (sistem inchis)
10.00Set10.1 Testosteron33696500-0

11  Reagenţi pentru analizatorul mini VIDAS
bioMerieux, (sistem inchis)

2.00Set11.1 Helicobacter pylori33696500-0
12  Reagenţi pentru analizatorul mini VIDAS

bioMerieux, (sistem inchis)
2.00Set12.1 HCG33696500-0

13  Reagenţi pentru analizatorul mini VIDAS
bioMerieux, (sistem inchis)

2.00Set13.1 AFP33696500-0
14 Reagenţi pentru analizatorul mini VIDAS

bioMerieux, (sistem inchis)
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măsura

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

2.00Set14.1 CEA33696500-0
15 Reagenţi pentru analizatorul mini VIDAS

bioMerieux, (sistem inchis)
2.00Set15.1 CA 15-333696500-0

16  Reagenţi pentru analizatorul mini VIDAS
bioMerieux, (sistem inchis)

4.00Set16.1 CA 12533696500-0
17  Reagenţi pentru analizatorul mini VIDAS

bioMerieux, (sistem inchis)
4.00Set17.1 CA 19-933696500-0

18 Reagenţi pentru analizatorul mini VIDAS
bioMerieux, (sistem inchis)

2.00Set18.1 Cortizol33696500-0
19  Reagenţi pentru analizatorul mini VIDAS

bioMerieux, (sistem inchis)
2.00Set19.1 Progesteron33696500-0

20  Reagenţi pentru analizatorul mini VIDAS
bioMerieux, (sistem inchis)

5.00Set20.1 LH33696500-0
21 Reagenţi pentru analizatorul mini VIDAS

bioMerieux, (sistem inchis)
5.00Set21.1 FSH33696500-0

22  Reagenţi pentru analizatorul mini VIDAS
bioMerieux, (sistem inchis)

2.00Set22.1 Estradiol33696500-0
23  Reagenţi pentru analizatorul mini VIDAS

bioMerieux, (sistem inchis)
50.00Set23.1 Anti TPO33696500-0

24 Reagenţi pentru analizatorul mini VIDAS
bioMerieux, (sistem inchis)

10.00Set24.1 Anti Tg33696500-0
25  Reagenţi pentru analizatorul mini VIDAS

bioMerieux, (sistem inchis)
15.00Set25.1 HBs AG33696500-0

26 Reagenţi pentru analizatorul mini VIDAS
bioMerieux, (sistem inchis)

15.00Set26.1 Anti HCV33696500-0
27 Reagenţi pentru analizatorul mini VIDAS

bioMerieux, (sistem inchis)
2.00Set27.1 CMV IgG33696500-0

28 Reagenţi pentru analizatorul mini VIDAS
bioMerieux, (sistem inchis)

2.00Set28.1 CMV IgM33696500-0
29 Reagenţi pentru analizatorul mini VIDAS

bioMerieux, (sistem inchis)
2.00Set29.1 TOXO IgG33696500-0

30 Reagenţi pentru analizatorul mini VIDAS
bioMerieux, (sistem inchis)

2.00Set30.1 TOXO IgM33696500-0
31 Reagenţi pentru analizatorul mini VIDAS

bioMerieux, (sistem inchis)
2.00Set31.1 Controlul calităţii pentru analizatorul vidas33696500-0

32  Reagenţi pentru analizatorul mini VIDAS
bioMerieux, (sistem inchis)

60.00Set32.1 Vitamina D33696500-0
33 Truse pentru extragerea si purificarea

acizilor nucleici
10000.00Bucată33.1 Trusa pentru extragerea ADN din materialul

biologic
  DNK–sorb-AM

Trusa de reagenti pentru extragerea
prim metoda de adsorbtie pe
particule de silicagel al ADN din
material biologic - raclaje (canalul
cervical, uretra la femei,barbaţi),
eliminarile mucoaselor tractului
urogenital, orofaringe, conjunctiva,
formatiunilor eroziv-ulcerative ale

33696500-0
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măsura

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

10000.00Bucată33.1 Trusa pentru extragerea ADN din materialul
biologic
  DNK–sorb-AM

mucoaselor si pielii, urina. Trusa
completa de reagenţi, să nu necesite
soluţii suplimentare pentru lucru, sa
fie inclus controlul negativ pentru
etapa de extragere si controlul
intern de doua tipuri:  pentru
detectie prin electroforeza si
fluorescenta (REAL TIME).
Controlul intern trebuie sa fie
specific si complementar
fragmentelor de oligonucleotide
care sunt incluse in trusele pentru
amplificarea ADN: pozitiile 48-78
(infectiile urogenitale), pentru a fi
posibil amplificarea si vizualizarea
Controlului Intern - ce serveste ca
control al calitatii reactiei. Sa nu
necesite aparataj suplimentar la cel
existent in laborator.

33696500-0

34 Truse pentru extragerea si purificarea
acizilor nucleici

8000.00Bucată34.1 Trusa pentru extragerea ARN/ADN din
materialul biologic
Ribo-PREP

Trusa de reagenti penrtu extragerea
ARN/ADN prin metoda de
precipitare a acizilor nucleici din
materialul biologic: plasmă, LCR,
salivă, lichid amneotic,raclaj. Trusa
sa contina toţi reagenţii, să nu
necesite soluţii suplimentare pentru
lucru.Procedura de extragere sa se
efectuieze cit mai putin timp. Sa fie
adaptata pentru extragerea
ARN/ADN pentru trusele de
amplificare a virusurilor hepatice
calitativ si cantitativ, infectiilor
urogenitale. Sa nu necesite aparataj
suplimentar la cel existent in
laborator.

33696500-0

35 Truse pentru extragerea si purificarea
acizilor nucleici

200.00Bucată35.1 Trusa pentru extragerea ARN/ADN din
materialul biologic

 (plasmă, LCR, salivă, lichid
amneotic,raclaj, urină), prin metoda
de adsorbţie pe particule magnetice
pentru extractorul automat
MagMAXTM 96 (Applied
Biosystems), să fie incluşi toţi
reagenţii, plasticul, să nu necesite
soluţii suplimentare pentru lucru.

33696500-0

36 Truse pentru vizualizarea produsului
amplificat

2400.00Bucată36.1 Agaroză şi bufer pentru vizualizarea
produsului amplificat prin electroforeză.

Trusa sa contina toţi reagenţii, să nu
necesite soluţii suplimentare pentru
lucru.Sa nu necesite aparataj
suplimentar la cel existent in
laborator.

33696500-0

37 Trusa pentru transcrierea ARN in AND
1800.00Bucată37.1 Trusă completă de reagenţi pentru transcrierea

ARN în AND
Trusa sa contina toţi reagenţii, să nu
necesite soluţii suplimentare pentru
lucru.Sa nu necesite aparataj
suplimentar la cel existent in
laborator.

33696500-0

38 Trusă completă pentru extragerea,
purificarea, transcrierea, amplificarea şi
detecţia cantitativă a virusurilor hepatitelor
virale

6000.00Bucată38.1 Trusă completă pentru extragerea, purificarea,  Trusă completă pentru extragerea,33696500-0
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6000.00Bucată38.1 transcrierea, amplificarea şi detecţia cantitativă
a virusului hepatitei C

purificarea, transcrierea,
amplificarea şi detecţia cantitativă a
virusului hepatitei C în regim
REAL TIME prin metoda PCR,
compatibilă cu amplificatorul Rotor
Gene 6000. În trusă să fie incluşi
toţi reagenţii necesari pentru
extragerea prin metoda de
precipitare a acizilor nucleici,
purificarea, transcrierea,
amplificarea şi detecţia virusului
hepatitei C, să nu necesite reagenţi
suplimentari pentru lucru. Trusa sa
fie calibrata de producator.
Calibratorii să fie lichizi, gata de
lucru, să nu necesite extragere,
amplificare adăugător cu cheltuieli
suplimentare de reagenti. Sa fie
inclus obligator controlul intern si
sa se identifice in aceeas reactie cu
ARN-ul specific. Să fie posibil de
efectuat reacţia pe rotor de 36 şi 72
probe la amplficatorul Rotor Gene
6000. Măsurarea cantităţii să fie în
Unităţi Internaţionale pe mililitru,
în instrucţiunea de utilizare să fie
indicată constanta de transformare
în copii pe mililitru. In instructiunea
de utilizare a trusei sa fie indicata
programarea si modul de analiza a
rezultatelor pentru amplificatorul
Rotor Gene 6000.

33696500-0

39 Trusă pentru transcrierea, amplificarea şi
detecţia calitativă a virusurilor  hepatitelor
virale

1120.00Bucată39.1 Trusă pentru transcrierea, amplificarea şi
detecţia calitativă a virusului hepatitei C

Trusă completă pentru transcrierea,
amplificarea şi detecţia calitativă a
virusului hepatitei C în regim
REAL TIME prin metoda PCR,
compatibilă cu amplificatorul Rotor
Gene 6000. În trusă să fie incluşi
toţi reagenţii necesari pentru
transcrierea, amplificarea şi detecţia
virusului hepatitei C, să nu necesite
reagenţi suplimentari pentru lucru,
să conţină control pozitiv şi negativ,
controlul intern, sa se vizualizeze in
aceeas reactie cu ARN-ul specific.
Să fie posibil de efectuat reacţia pe
rotor de 36 şi 72 probe la
amplficatorul Rotor Gene 6000.  In
instructiunea de utilizare a trusei sa
fie indicata programarea si modul
de analiza a rezultatelor pentru
amplificatorul Rotor Gene 6000.

33696500-0

40 Trusa pentru genotiparea virusului
hepatitei C

1100.00Bucată40.1 Trusă pentru amplificarea şi diferenţierea
genotipurilor 1a, 1b, 2, 3a, 4 a virusului
hepatitei C

Trusa completa pentru amplificarea,
diferentierea şi detecţia
genotipurilor virusului hepatitei C -
1a, 1b, 2, 3a, 4 în regim REAL
TIME prin metoda PCR,
compatibilă cu amplificatorul Rotor
Gene 6000. În trusă să fie incluşi
toţi reagenţii necesari,  să nu
necesite reagenţi suplimentari

33696500-0
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1100.00Bucată40.1 Trusă pentru amplificarea şi diferenţierea
genotipurilor 1a, 1b, 2, 3a, 4 a virusului
hepatitei C

pentru lucru, să conţină control
pozitiv şi negativ, controlul intern,
sa se vizualizeze in aceeas reactie
cu ARN-ul specific. Să fie posibil
de efectuat reacţia pe rotor de 36 şi
72 probe la amplficatorul Rotor
Gene 6000.  In instructiunea de
utilizare a trusei sa fie indicata
programarea si modul de analiza a
rezultatelor pentru amplificatorul
Rotor Gene 6000.

33696500-0

41 Trusa pentru genotiparea virusului
hepatitei C

220.00Bucată41.1 Trusă pentru amplificarea şi diferenţierea
genotipurilor 1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6 a virusului
hepatitei C

Trusa completa pentru amplificarea,
diferentierea şi detecţia
genotipurilor virusului hepatitei C -
1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6 în regim
REAL TIME prin metoda PCR,
compatibilă cu amplificatorul Rotor
Gene 6000. În trusă să fie incluşi
toţi reagenţii necesari,  să nu
necesite reagenţi suplimentari
pentru lucru, să conţină control
pozitiv şi negativ, controlul intern,
sa se vizualizeze in aceeas reactie
cu ARN-ul specific. Să fie posibil
de efectuat reacţia pe rotor de 36 şi
72 probe la amplficatorul Rotor
Gene 6000.  In instructiunea de
utilizare a trusei sa fie indicata
programarea si modul de analiza a
rezultatelor pentru amplificatorul
Rotor Gene 6000.

33696500-0

42 Trusa pentru genotiparea virusului
hepatitei C

440.00Bucată42.1 Trusă pentru amplificarea şi diferenţierea
genotipurilor 1a, 1b, 2, 3a, a virusului hepatitei
C

Trusa completa pentru amplificarea,
diferentierea şi detecţia
genotipurilor virusului hepatitei C -
1a, 1b, 2, 3a cu detecţie prin
Electroforeză, reagenţii pentru
amplificare să fie repartizaţi în
eprubete de 0,2ml, gata pentru
utilizare. Sa fie inclus controlul
intern, controlul pozitiv si controlul
negativ.

33696500-0

43 Trusă completă pentru extragerea,
purificarea,  amplificarea şi detecţia
cantitativă a virusurilor hepatitelor virale

4000.00Bucată43.1 Trusă completă pentru extragerea, purificarea,
amplificarea şi detecţia cantitativă a virusului
hepatitei B

Trusă completă pentru extragerea,
purificarea, transcrierea,
amplificarea şi detecţia cantitativă a
virusului hepatitei B în regim
REAL TIME prin metoda PCR,
compatibilă cu amplificatorul Rotor
Gene 6000. În trusă să fie incluşi
toţi reagenţii necesari pentru
extragerea prin metoda de
precipitare a acizilor nucleici,
purificarea, amplificarea şi detecţia
virusului hepatitei B, să nu necesite
reagenţi suplimentari pentru lucru.
Trusa sa fie calibrata de producator.
Calibratorii să fie lichizi, gata de
lucru, să nu necesite extragere,
amplificare adăugător cu cheltuieli
suplimentare de reagenti. Sa fie

33696500-0
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4000.00Bucată43.1 Trusă completă pentru extragerea, purificarea,
amplificarea şi detecţia cantitativă a virusului
hepatitei B

inclus obligator controlul intern si
sa se identifice in aceeas reactie cu
ADN-ul specific. Să fie posibil de
efectuat reacţia pe rotor de 36 şi 72
probe la amplficatorul Rotor Gene
6000. Măsurarea cantităţii să fie în
Unităţi Internaţionale pe mililitru,
în instrucţiunea de utilizare să fie
indicată constanta de transformare
în copii pe mililitru.  In
instructiunea de utilizare a trusei sa
fie indicata programarea si modul
de analiza a rezultatelor pentru
amplificatorul Rotor Gene 6000.

33696500-0

44 Trusă pentru amplificarea şi detecţia
calitativă a virusurilor  hepatitelor virale

1680.00Bucată44.1 Trusă pentru amplificarea şi detecţia calitativă
a virusului hepatitei B

 Trusă completă pentru amplificarea
şi detecţia calitativă a virusului
hepatitei B în regim REAL TIME
prin metoda PCR, compatibilă cu
amplificatorul Rotor Gene 6000. În
trusă să fie incluşi toţi reagenţii
necesari pentru amplificarea şi
detecţia virusului hepatitei B, să nu
necesite reagenţi suplimentari
pentru lucru, să conţină control
pozitiv şi negativ, controlul intern,
sa se vizualizeze in aceeas reactie
cu ADN-ul specific. Să fie posibil
de efectuat reacţia pe rotor de 36 şi
72 probe la amplficatorul Rotor
Gene 6000.  In instructiunea de
utilizare a trusei sa fie indicata
programarea si modul de analiza a
rezultatelor pentru amplificatorul
Rotor Gene 6000.

33696500-0

45 Trusa pentru genotiparea virusului
hepatitei B

550.00Bucată45.1 Trusă pentru amplificarea şi diferenţierea
genotipurilor A, B, C şi D a virusului hepatitei
B

Trusă completă pentru amplificarea
şi detecţia în regim REAL TIME
prin metoda PCR, compatibilă cu
amplificatorul Rotor Gene 6000. În
trusă să fie incluşi toţi reagenţii
necesari pentru amplificarea,
diferentierea şi detecţia
genotipurilor virusului hepatitei B,
să nu necesite reagenţi suplimentari
pentru lucru, să conţină control
pozitiv şi negativ,  controlul intern,
sa se vizualizeze in aceeas reactie
cu ADN-ul specific.  In
instructiunea de utilizare a trusei sa
fie indicata programarea si modul
de analiza a rezultatelor pentru
amplificatorul Rotor Gene 6000.

33696500-0

46 Trusă completă pentru extragerea,
purificarea, transcrierea, amplificarea şi
detecţia cantitativă a virusurilor hepatitelor
virale

1200.00Bucată46.1 Trusă completă pentru extragerea, purificarea,
transcrierea, amplificarea şi detecţia cantitativă
a virusului hepatitei D

 Trusă completă pentru extragerea,
purificarea, transcrierea,
amplificarea şi detecţia cantitativă a
virusului hepatitei D în regim
REAL TIME prin metoda PCR,
compatibilă cu amplificatorul Rotor
Gene 6000. În trusă să fie incluşi

33696500-0
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1200.00Bucată46.1 Trusă completă pentru extragerea, purificarea,
transcrierea, amplificarea şi detecţia cantitativă
a virusului hepatitei D

toţi reagenţii necesari pentru
extragerea prin metoda de
precipitare a acizilor nucleici,
purificarea, transcrierea,
amplificarea şi detecţia virusului
hepatitei D, să nu necesite reagenţi
suplimentari pentru lucru. Trusa sa
fie calibrata de producator.
Calibratorii să fie lichizi, gata de
lucru, să nu necesite extragere,
amplificare adăugător, cu cheltuieli
suplimentare de reagenti. Sa fie
inclus obligator controlul intern si
sa se identifice in aceeas reactie cu
ARN-ul specific. Să fie posibil de
efectuat reacţia pe rotor de 36 şi 72
probe la amplficatorul Rotor Gene
6000. Măsurarea cantităţii să fie în
Unităţi Internaţionale pe mililitru,
în instrucţiunea de utilizare să fie
indicată constanta de transformare
în copii pe mililitru.  In
instructiunea de utilizare a trusei sa
fie indicata programarea si modul
de analiza a rezultatelor pentru
amplificatorul Rotor Gene 6000.

33696500-0

47 Trusă pentru transcrierea, amplificarea şi
detecţia calitativă a virusurilor  hepatitelor
virale

336.00Bucată47.1 Trusă pentru transcrierea, amplificarea şi
detecţia calitativă a virusului hepatitei D

 Trusă completă pentru transcrierea,
amplificarea şi detecţia calitativă a
virusului hepatitei D în regim
REAL TIME prin metoda PCR,
compatibilă cu amplificatorul Rotor
Gene 6000. În trusă să fie incluşi
toţi reagenţii necesari pentru
transcrierea, amplificarea şi detecţia
virusului hepatitei D, să nu necesite
reagenţi suplimentari pentru lucru,
să conţină control pozitiv şi negativ,
controlul intern, sa se vizualizeze in
aceeas reactie cu ARN-ul specific.
Să fie posibil de efectuat reacţia pe
rotor de 36 şi 72 probe la
amplficatorul Rotor Gene 6000.  In
instructiunea de utilizare a trusei sa
fie indicata programarea si modul
de analiza a rezultatelor pentru
amplificatorul Rotor Gene 6000.

33696500-0

48 Trusa pentru identificarea AND-ului
infectiilor urogenitale

1980.00Bucată48.1 Trusa pentru amplificarea concomitentă a
AND C.trachomatis/Ureaplasma
parvum/ureaplasma
urealyticum/M.genitalium- multipraim FL,

 Trusă completă pentru amplificarea
şi detecţia calitativă a AND
C.trachomatis/Ureaplasma
parvum/ureaplasma
urealyticum/M.genitalium în o
singură reacţie, regim REAL TIME,
cu detectie pe patru canale, prin
metoda PCR, compatibilă cu
amplificatorul Rotor Gene 6000. În
trusă să fie incluşi toţi reagenţii
necesari pentru amplificarea şi
detecţie, să nu necesite reagenţi
suplimentari pentru lucru, să
conţină control pozitiv şi negativ,
controlul intern, sa se vizualizeze in

33696500-0
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1980.00Bucată48.1 Trusa pentru amplificarea concomitentă a
AND C.trachomatis/Ureaplasma
parvum/ureaplasma
urealyticum/M.genitalium- multipraim FL,

cu ADN-ul specific. Reagenţii
pentru amplificare să fie repartizaţi
în eprubete de 0,2ml, gata pentru
utilizare.  Oligonucleotidele din
solutiile de amplificare, pentru
amplificarea controlului intern,
trebuie sa fie specifice si
complementare controlului intern
inclus in trusele pentru extragerea si
purificarea ADN-ului , pentru a fi
posibil amplificarea si vizualizarea
Controlului Intern - ce serveste ca
control al calitatii reactiei. Sa nu
necesite aparataj suplimentar la cel
existent in laborator.  In
instructiunea de utilizare a trusei sa
fie indicata programarea si modul
de analiza a rezultatelor pentru
amplificatorul Rotor Gene 6000.

33696500-0

49 Trusa pentru identificarea AND-ului
infectiilor urogenitale

880.00Bucată49.1 Trusa pentru amplificarea concomitentă a
ADN
C.trachomatis/Ureaplasma/M.genitalium/M.
hominis- multipraim – FL,

Trusă completă pentru amplificarea
şi detecţia calitativă a AND
C.trachomatis/Ureaplasma
parvum/ureaplasma
urealyticum/M.genitalium/M.
hominis în o singură reacţie, regim
REAL TIME, cu detectie pe cinci
canale, prin metoda PCR,
compatibilă cu amplificatorul Rotor
Gene 6000. În trusă să fie incluşi
toţi reagenţii necesari pentru
amplificarea şi detecţie, să nu
necesite reagenţi suplimentari
pentru lucru, să conţină control
pozitiv şi negativ, controlul intern,
sa se vizualizeze in aceeas reactie
cu ADN-ul specific. Reagenţii
pentru amplificare să fie repartizaţi
în eprubete de 0,2ml, gata pentru
utilizare.  Oligonucleotidele din
solutiile de amplificare, pentru
amplificarea controlului intern,
trebuie sa fie specifice si
complementare controlului intern
inclus in trusele pentru extragerea si
purificarea ADN-ului , pentru a fi
posibil amplificarea si vizualizarea
Controlului Intern - ce serveste ca
control al calitatii reactiei. Sa nu
necesite aparataj suplimentar la cel
existent in laborator.  In
instructiunea de utilizare a trusei sa
fie indicata programarea si modul
de analiza a rezultatelor pentru
amplificatorul Rotor Gene 6000.

33696500-0

50 Trusa pentru identificarea AND-ului
infectiilor urogenitale

550.00Bucată50.1 Trusa pentru amplificarea  Chlamydia
trachomatis-FL,

Trusă completă pentru amplificarea
şi detecţia calitativă a AND
C.trachomatis, regim REAL TIME,
prin metoda PCR, compatibilă cu
amplificatorul Rotor Gene 6000. În
trusă să fie incluşi toţi reagenţii
necesari pentru amplificarea şi
detecţie, să nu necesite reagenţi

33696500-0
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550.00Bucată50.1 Trusa pentru amplificarea  Chlamydia
trachomatis-FL,

suplimentari pentru lucru, să
conţină control pozitiv şi negativ,
controlul intern, sa se vizualizeze in
aceeas reactie cu ADN-ul specific.
Reagenţii pentru amplificare să fie
repartizaţi în eprubete de 0,2ml,
gata pentru utilizare.
Oligonucleotidele din solutiile de
amplificare, pentru amplificarea
controlului intern, trebuie sa fie
specifice si complementare
controlului intern inclus in trusele
pentru extragerea si purificarea
ADN-ului , pentru a fi posibil
amplificarea si vizualizarea
Controlului Intern - ce serveste ca
control al calitatii reactiei. Sa nu
necesite aparataj suplimentar la cel
existent in laborator.  In
instructiunea de utilizare a trusei sa
fie indicata programarea si modul
de analiza a rezultatelor pentru
amplificatorul Rotor Gene 6000.

33696500-0

51 Trusa pentru identificarea AND-ului
infectiilor urogenitale

330.00Bucată51.1 Trusa pentru amplificarea  Chlamydia
trachomatis,

Trusă completă pentru amplificarea
şi detecţia calitativă a AND
C.trachomatis cu detectie  prin
metoda PCR, prin Electroforeză. În
trusă să fie incluşi toţi reagenţii
necesari pentru amplificarea şi
detecţie, să nu necesite reagenţi
suplimentari pentru lucru, să
conţină control pozitiv şi negativ,
controlul intern sa se vizualizeze in
aceeas reactie cu ADN-ul specific.
Reagenţii pentru amplificare să fie
repartizaţi în eprubete de 0,2ml,
gata pentru utilizare.
Oligonucleotidele din solutiile de
amplificare, pentru amplificarea
controlului intern, trebuie sa fie
specifice si complementare
controlului intern inclus in trusele
pentru extragerea si purificarea
ADN-ului , pentru a fi posibil
amplificarea si vizualizarea
Controlului Intern - ce serveste ca
control al calitatii reactiei. Sa nu
necesite aparataj suplimentar la cel
existent in laborator.

33696500-0

52 Trusa pentru identificarea AND-ului
infectiilor urogenitale

330.00Bucată52.1  Trusa pentru amplificarea  Micoplasma
genitalium-FL,

Trusă completă pentru amplificarea
şi detecţia calitativă a AND
Micoplasma genitalium, regim
REAL TIME, prin metoda PCR,
compatibilă cu amplificatorul Rotor
Gene 6000. În trusă să fie incluşi
toţi reagenţii necesari pentru
amplificarea şi detecţie, să nu
necesite reagenţi suplimentari
pentru lucru, să conţină control
pozitiv şi negativ, controlul intern
sa se vizualizeze in aceeas reactie
cu ADN-ul specific. Reagenţii

33696500-0
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330.00Bucată52.1  Trusa pentru amplificarea  Micoplasma
genitalium-FL,

pentru amplificare să fie repartizaţi
în eprubete de 0,2ml, gata pentru
utilizare.  Oligonucleotidele din
solutiile de amplificare, pentru
amplificarea controlului intern,
trebuie sa fie specifice si
complementare controlului intern
inclus in trusele pentru extragerea si
purificarea ADN-ului , pentru a fi
posibil amplificarea si vizualizarea
Controlului Intern - ce serveste ca
control al calitatii reactiei. Sa nu
necesite aparataj suplimentar la cel
existent in laborator.  In
instructiunea de utilizare a trusei sa
fie indicata programarea si modul
de analiza a rezultatelor pentru
amplificatorul Rotor Gene 6000.

33696500-0

53 Trusa pentru identificarea AND-ului
infectiilor urogenitale

110.00Bucată53.1 Trusa pentru amplificarea  Micoplasma
genitalium,

Trusă completă pentru amplificarea
şi detecţia calitativă a AND
Micoplasma genitalium cu detectie
prin metoda PCR, prin
Electroforeză. În trusă să fie incluşi
toţi reagenţii necesari pentru
amplificarea şi detecţie, să nu
necesite reagenţi suplimentari
pentru lucru, să conţină control
pozitiv şi negativ, controlul intern
sa se vizualizeze in aceeas reactie
cu ADN-ul specific. Reagenţii
pentru amplificare să fie repartizaţi
în eprubete de 0,2ml, gata pentru
utilizare.  Oligonucleotidele din
solutiile de amplificare, pentru
amplificarea controlului intern,
trebuie sa fie specifice si
complementare controlului intern
inclus in trusele pentru extragerea si
purificarea ADN-ului , pentru a fi
posibil amplificarea si vizualizarea
Controlului Intern - ce serveste ca
control al calitatii reactiei. Sa nu
necesite aparataj suplimentar la cel
existent in laborator.

33696500-0

54 Trusa pentru identificarea AND-ului
infectiilor urogenitale

880.00Bucată54.1  Trusa pentru amplificarea, detectia şi
diferenţierea Ureaplasma parvum/ureaplasma
urealyticum-FL,

Trusă completă pentru amplificarea,
diferentierea şi detecţia calitativă a
AND Ureaplasma
parvum/ureaplasma urealyticum,
regim REAL TIME, prin metoda
PCR, compatibilă cu amplificatorul
Rotor Gene 6000. În trusă să fie
incluşi toţi reagenţii necesari pentru
amplificarea, diferentiere şi
detecţie, să nu necesite reagenţi
suplimentari pentru lucru, să
conţină control pozitiv şi negativ,
controlul intern sa se vizualizeze in
aceeas reactie cu ADN-ul specific.
Reagenţii pentru amplificare să fie
repartizaţi în eprubete de 0,2ml,
gata pentru utilizare.
Oligonucleotidele din solutiile de

33696500-0
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880.00Bucată54.1  Trusa pentru amplificarea, detectia şi
diferenţierea Ureaplasma parvum/ureaplasma
urealyticum-FL,

amplificare, pentru amplificarea
controlului intern, trebuie sa fie
specifice si complementare
controlului intern inclus in trusele
pentru extragerea si purificarea
ADN-ului , pentru a fi posibil
amplificarea si vizualizarea
Controlului Intern - ce serveste ca
control al calitatii reactiei. Sa nu
necesite aparataj suplimentar la cel
existent in laborator.  In
instructiunea de utilizare a trusei sa
fie indicata programarea si modul
de analiza a rezultatelor pentru
amplificatorul Rotor Gene 6000.

33696500-0

55 Trusa pentru identificarea AND-ului
infectiilor urogenitale

330.00Bucată55.1  Trusa pentru amplificarea, detectia şi
diferenţierea Ureaplasma parvum/ureaplasma
urealyticum,

Trusă completă pentru amplificarea,
diferentierea şi detecţia calitativă a
AND Ureaplasma
parvum/ureaplasma urealyticum, cu
detectie  prin metoda PCR, prin
Electroforeză. În trusă să fie incluşi
toţi reagenţii necesari pentru
amplificarea şi detecţie, să nu
necesite reagenţi suplimentari
pentru lucru, să conţină control
pozitiv şi negativ, controlul intern
sa se vizualizeze in aceeas reactie
cu ADN-ul specific. Reagenţii
pentru amplificare să fie repartizaţi
în eprubete de 0,2ml, gata pentru
utilizare.  Oligonucleotidele din
solutiile de amplificare, pentru
amplificarea controlului intern,
trebuie sa fie specifice si
complementare controlului intern
inclus in trusele pentru extragerea si
purificarea ADN-ului , pentru a fi
posibil amplificarea si vizualizarea
Controlului Intern - ce serveste ca
control al calitatii reactiei. Sa nu
necesite aparataj suplimentar la cel
existent in laborator.

33696500-0

56 Trusa pentru identificarea AND-ului
infectiilor urogenitale

1100.00Bucată56.1  Trusa pentru amplificarea  Gardnerella
vaginalis-FL,

Trusă completă pentru amplificarea
şi detecţia calitativă a AND
Gardnerella vaginalis, regim REAL
TIME, prin metoda PCR,
compatibilă cu amplificatorul Rotor
Gene 6000. În trusă să fie incluşi
toţi reagenţii necesari pentru
amplificarea şi detecţie, să nu
necesite reagenţi suplimentari
pentru lucru, să conţină control
pozitiv şi negativ, controlul intern
sa se vizualizeze in aceeas reactie
cu ADN-ul specific. Reagenţii
pentru amplificare să fie repartizaţi
în eprubete de 0,2ml, gata pentru
utilizare.  Oligonucleotidele din
solutiile de amplificare, pentru
amplificarea controlului intern,
trebuie sa fie specifice si
complementare controlului intern

33696500-0
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1100.00Bucată56.1  Trusa pentru amplificarea  Gardnerella
vaginalis-FL,

inclus in trusele pentru extragerea si
purificarea ADN-ului , pentru a fi
posibil amplificarea si vizualizarea
Controlului Intern - ce serveste ca
control al calitatii reactiei. Sa nu
necesite aparataj suplimentar la cel
existent in laborator.  In
instructiunea de utilizare a trusei sa
fie indicata programarea si modul
de analiza a rezultatelor pentru
amplificatorul Rotor Gene 6000.

33696500-0

57 Trusa pentru identificarea AND-ului
infectiilor urogenitale

220.00Bucată57.1  Trusa pentru amplificarea  Gardnerella
vaginalis,

 Trusă completă pentru amplificarea
şi detecţia calitativă a AND
Gardnerella vaginalis, cu detectie
prin metoda PCR, prin
Electroforeză. În trusă să fie incluşi
toţi reagenţii necesari pentru
amplificarea şi detecţie, să nu
necesite reagenţi suplimentari
pentru lucru, să conţină control
pozitiv şi negativ, controlul intern
sa se vizualizeze in aceeas reactie
cu ADN-ul specific. Reagenţii
pentru amplificare să fie repartizaţi
în eprubete de 0,2ml, gata pentru
utilizare.  Oligonucleotidele din
solutiile de amplificare, pentru
amplificarea controlului intern,
trebuie sa fie specifice si
complementare controlului intern
inclus in trusele pentru extragerea si
purificarea ADN-ului , pentru a fi
posibil amplificarea si vizualizarea
Controlului Intern - ce serveste ca
control al calitatii reactiei. Sa nu
necesite aparataj suplimentar la cel
existent in laborator.

33696500-0

58 Trusa pentru identificarea AND-ului
infectiilor urogenitale

660.00Bucată58.1 Trusa pentru amplificarea Mycoplasma
hominis FL,

Trusă completă pentru amplificarea
şi detecţia calitativă a AND
Mycoplasma hominis, regim REAL
TIME, prin metoda PCR,
compatibilă cu amplificatorul Rotor
Gene 6000. În trusă să fie incluşi
toţi reagenţii necesari pentru
amplificarea şi detecţie, să nu
necesite reagenţi suplimentari
pentru lucru, să conţină control
pozitiv şi negativ, controlul intern
sa se vizualizeze in aceeas reactie
cu ADN-ul specific. Reagenţii
pentru amplificare să fie repartizaţi
în eprubete de 0,2ml, gata pentru
utilizare.  Oligonucleotidele din
solutiile de amplificare, pentru
amplificarea controlului intern,
trebuie sa fie specifice si
complementare controlului intern
inclus in trusele pentru extragerea si
purificarea ADN-ului , pentru a fi
posibil amplificarea si vizualizarea
Controlului Intern - ce serveste ca
control al calitatii reactiei. Sa nu

33696500-0
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660.00Bucată58.1 Trusa pentru amplificarea Mycoplasma
hominis FL,

necesite aparataj suplimentar la cel
existent in laborator.  In
instructiunea de utilizare a trusei sa
fie indicata programarea si modul
de analiza a rezultatelor pentru
amplificatorul Rotor Gene 6000.

33696500-0

59 Trusa pentru identificarea AND-ului
infectiilor urogenitale

220.00Bucată59.1  Trusa pentru amplificarea Mycoplasma
hominis,

Trusă completă pentru amplificarea
şi detecţia calitativă a AND
Mycoplasma hominis, cu detectie
prin metoda PCR, prin
Electroforeză. În trusă să fie incluşi
toţi reagenţii necesari pentru
amplificarea şi detecţie, să nu
necesite reagenţi suplimentari
pentru lucru, să conţină control
pozitiv şi negativ, controlul intern
sa se vizualizeze in aceeas reactie
cu ADN-ul specific. Reagenţii
pentru amplificare să fie repartizaţi
în eprubete de 0,2ml, gata pentru
utilizare.  Oligonucleotidele din
solutiile de amplificare, pentru
amplificarea controlului intern,
trebuie sa fie specifice si
complementare controlului intern
inclus in trusele pentru extragerea si
purificarea ADN-ului , pentru a fi
posibil amplificarea si vizualizarea
Controlului Intern - ce serveste ca
control al calitatii reactiei. Sa nu
necesite aparataj suplimentar la cel
existent in laborator.

33696500-0

60 Trusa pentru identificarea AND-ului
infectiilor urogenitale

660.00Bucată60.1 Trusa pentru amplificarea Trihomonas
vaginalis-FL,

Trusă completă pentru amplificarea
şi detecţia calitativă a AND
Trihomonas vaginalis, regim REAL
TIME, prin metoda PCR,
compatibilă cu amplificatorul Rotor
Gene 6000. În trusă să fie incluşi
toţi reagenţii necesari pentru
amplificarea şi detecţie, să nu
necesite reagenţi suplimentari
pentru lucru, să conţină control
pozitiv şi negativ, controlul intern
sa se vizualizeze in aceeas reactie
cu ADN-ul specific. Reagenţii
pentru amplificare să fie repartizaţi
în eprubete de 0,2ml, gata pentru
utilizare.  Oligonucleotidele din
solutiile de amplificare, pentru
amplificarea controlului intern,
trebuie sa fie specifice si
complementare controlului intern
inclus in trusele pentru extragerea si
purificarea ADN-ului , pentru a fi
posibil amplificarea si vizualizarea
Controlului Intern - ce serveste ca
control al calitatii reactiei. Sa nu
necesite aparataj suplimentar la cel
existent in laborator.  In
instructiunea de utilizare a trusei sa
fie indicata programarea si modul
de analiza a rezultatelor pentru

33696500-0
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660.00Bucată60.1 Trusa pentru amplificarea Trihomonas
vaginalis-FL,

amplificatorul Rotor Gene 6000.33696500-0

61 Trusa pentru identificarea AND-ului
infectiilor urogenitale

220.00Bucată61.1  Trusa pentru amplificarea Trihomonas
vaginalis,

Trusă completă pentru amplificarea
şi detecţia calitativă a AND
Trihomonas vaginalis,  cu detectie
prin metoda PCR, prin
Electroforeză. În trusă să fie incluşi
toţi reagenţii necesari pentru
amplificarea şi detecţie, să nu
necesite reagenţi suplimentari
pentru lucru, să conţină control
pozitiv şi negativ, controlul intern
sa se vizualizeze in aceeas reactie
cu ADN-ul specific. Reagenţii
pentru amplificare să fie repartizaţi
în eprubete de 0,2ml, gata pentru
utilizare.  Oligonucleotidele din
solutiile de amplificare, pentru
amplificarea controlului intern,
trebuie sa fie specifice si
complementare controlului intern
inclus in trusele pentru extragerea si
purificarea ADN-ului , pentru a fi
posibil amplificarea si vizualizarea
Controlului Intern - ce serveste ca
control al calitatii reactiei. Sa nu
necesite aparataj suplimentar la cel
existent in laborator.

33696500-0

62 Trusa pentru identificarea AND-ului
infectiilor urogenitale

110.00Bucată62.1 Trusa pentru amplificarea  Neisseria
gonorrhoeae-FL,

Trusă completă pentru amplificarea
şi detecţia calitativă a AND
Neisseria gonorrhoeae, regim
REAL TIME, prin metoda PCR,
compatibilă cu amplificatorul Rotor
Gene 6000. În trusă să fie incluşi
toţi reagenţii necesari pentru
amplificarea şi detecţie, să nu
necesite reagenţi suplimentari
pentru lucru, să conţină control
pozitiv şi negativ, controlul intern
sa se vizualizeze in aceeas reactie
cu ADN-ul specific. Reagenţii
pentru amplificare să fie repartizaţi
în eprubete de 0,2ml, gata pentru
utilizare.  Oligonucleotidele din
solutiile de amplificare, pentru
amplificarea controlului intern,
trebuie sa fie specifice si
complementare controlului intern
inclus in trusele pentru extragerea si
purificarea ADN-ului , pentru a fi
posibil amplificarea si vizualizarea
Controlului Intern - ce serveste ca
control al calitatii reactiei. Sa nu
necesite aparataj suplimentar la cel
existent in laborator.  In
instructiunea de utilizare a trusei sa
fie indicata programarea si modul
de analiza a rezultatelor pentru
amplificatorul Rotor Gene 6000.

33696500-0

63 Trusa pentru identificarea AND-ului
infectiilor urogenitale

110.00Bucată63.1  Trusa pentru amplificarea  Neisseria Trusă completă pentru amplificarea33696500-0
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110.00Bucată63.1 gonorrhoeae, şi detecţia calitativă a AND
Neisseria gonorrhoeae, cu detectie
prin metoda PCR, prin
Electroforeză. În trusă să fie incluşi
toţi reagenţii necesari pentru
amplificarea şi detecţie, să nu
necesite reagenţi suplimentari
pentru lucru, să conţină control
pozitiv şi negativ, controlul intern
sa se vizualizeze in aceeas reactie
cu ADN-ul specific. Reagenţii
pentru amplificare să fie repartizaţi
în eprubete de 0,2ml, gata pentru
utilizare.  Oligonucleotidele din
solutiile de amplificare, pentru
amplificarea controlului intern,
trebuie sa fie specifice si
complementare controlului intern
inclus in trusele pentru extragerea si
purificarea ADN-ului , pentru a fi
posibil amplificarea si vizualizarea
Controlului Intern - ce serveste ca
control al calitatii reactiei. Sa nu
necesite aparataj suplimentar la cel
existent in laborator.

33696500-0

64 Trusa pentru identificarea AND-ului
infectiilor urogenitale

220.00Bucată64.1 Trusa pentru amplificarea  Candida albicans-
FL,

Trusă completă pentru amplificarea
şi detecţia calitativă a AND
Candida albicans, regim REAL
TIME, prin metoda PCR,
compatibilă cu amplificatorul Rotor
Gene 6000. În trusă să fie incluşi
toţi reagenţii necesari pentru
amplificarea şi detecţie, să nu
necesite reagenţi suplimentari
pentru lucru, să conţină control
pozitiv şi negativ, controlul intern
sa se vizualizeze in aceeas reactie
cu ADN-ul specific. Reagenţii
pentru amplificare să fie repartizaţi
în eprubete de 0,2ml, gata pentru
utilizare.  Oligonucleotidele din
solutiile de amplificare, pentru
amplificarea controlului intern,
trebuie sa fie specifice si
complementare controlului intern
inclus in trusele pentru extragerea si
purificarea ADN-ului , pentru a fi
posibil amplificarea si vizualizarea
Controlului Intern - ce serveste ca
control al calitatii reactiei. Sa nu
necesite aparataj suplimentar la cel
existent in laborator.  In
instructiunea de utilizare a trusei sa
fie indicata programarea si modul
de analiza a rezultatelor pentru
amplificatorul Rotor Gene 6000.

33696500-0

65 Trusa pentru identificarea AND-ului
infectiilor urogenitale

110.00Bucată65.1  Trusa pentru amplificarea  Candida albicans, Trusă completă pentru amplificarea
şi detecţia calitativă a AND
Candida albicans, cu detectie  prin
metoda PCR, prin Electroforeză. În
trusă să fie incluşi toţi reagenţii
necesari pentru amplificarea şi

33696500-0
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110.00Bucată65.1  Trusa pentru amplificarea  Candida albicans, detecţie, să nu necesite reagenţi
suplimentari pentru lucru, să
conţină control pozitiv şi negativ,
controlul intern sa se vizualizeze in
aceeas reactie cu ADN-ul specific.
Reagenţii pentru amplificare să fie
repartizaţi în eprubete de 0,2ml,
gata pentru utilizare.
Oligonucleotidele din solutiile de
amplificare, pentru amplificarea
controlului intern, trebuie sa fie
specifice si complementare
controlului intern inclus in trusele
pentru extragerea si purificarea
ADN-ului , pentru a fi posibil
amplificarea si vizualizarea
Controlului Intern - ce serveste ca
control al calitatii reactiei. Sa nu
necesite aparataj suplimentar la cel
existent in laborator.

33696500-0

66 Trusa pentru identificarea AND-ului
infectiilor urogenitale

648.00Bucată66.1 Trusa pentru amplificarea  Virusului papilomei
umane tipurile
(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) ,

  Trusă completă pentru
amplificarea şi detecţia calitativă a
AND Virusului papilomei umane
tipurile
(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,
59), in o singura reactie, regim
REAL TIME, cu detecţie pe 4
canale, prin metoda PCR,
compatibilă cu amplificatorul Rotor
Gene 6000. În trusă să fie incluşi
toţi reagenţii necesari pentru
amplificarea şi detecţie, să nu
necesite reagenţi suplimentari
pentru lucru, să conţină control
pozitiv şi negativ, controlul intern
sa se vizualizeze in aceeas reactie
cu ADN-ul specific.
Oligonucleotidele din solutiile de
amplificare, pentru amplificarea
controlului intern, trebuie sa fie
specifice si complementare
controlului intern inclus in trusele
pentru extragerea si purificarea
ADN-ului , pentru a fi posibil
amplificarea si vizualizarea
Controlului Intern - ce serveste ca
control al calitatii reactiei. Sa nu
necesite aparataj suplimentar la cel
existent in laborator.   In
instructiunea de utilizare a trusei sa
fie indicata programarea si modul
de analiza a rezultatelor pentru
amplificatorul Rotor Gene 6000.

33696500-0

67 Trusa pentru identificarea AND-ului
infectiilor urogenitale

220.00Bucată67.1 Trusa pentru amplificarea  Virusului papilomei
umane tipurile
(16,18,31,33,35,39,45,52,53,56,58,59,66,70),

Trusă completă pentru amplificarea
şi detecţia calitativă a AND
Virusului papilomei umane tipurile
(16,18,31,33,35,39,45,52,53,56,58,
59,66,70), in o singura reactie, cu
detectie  prin metoda PCR, prin
Electroforeză. În trusă să fie incluşi
toţi reagenţii necesari pentru
amplificarea şi detecţie, să nu

33696500-0
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220.00Bucată67.1 Trusa pentru amplificarea  Virusului papilomei
umane tipurile
(16,18,31,33,35,39,45,52,53,56,58,59,66,70),

necesite reagenţi suplimentari
pentru lucru, să conţină control
pozitiv şi negativ, controlul intern
sa se vizualizeze in aceeas reactie
cu ADN-ul specific.
Oligonucleotidele din solutiile de
amplificare, pentru amplificarea
controlului intern, trebuie sa fie
specifice si complementare
controlului intern inclus in trusele
pentru extragerea si purificarea
ADN-ului , pentru a fi posibil
amplificarea si vizualizarea
Controlului Intern - ce serveste ca
control al calitatii reactiei. Sa nu
necesite aparataj suplimentar la cel
existent in laborator.

33696500-0

68 Trusa pentru identificarea AND-ului
infectiilor urogenitale

648.00Bucată68.1 Trusa pentru amplificarea  şi diferenţierea
(genotiparea) genotipurilorVirusului papilomei
umane tipurile
(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59),

 Trusă completă pentru amplificarea
şi diferenţierea (genotiparea)
genotipurilor Virusului papilomei
umane tipurile
(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,
59), in o singura reactie, regim
REAL TIME, cu detecţie pe 4
canale, prin metoda PCR,
compatibilă cu amplificatorul Rotor
Gene 6000. În trusă să fie incluşi
toţi reagenţii necesari pentru
amplificarea şi detecţie, să nu
necesite reagenţi suplimentari
pentru lucru, să conţină control
pozitiv şi negativ, controlul intern
sa se vizualizeze in aceeas reactie
cu ADN-ul specific.
Oligonucleotidele din solutiile de
amplificare, pentru amplificarea
controlului intern, trebuie sa fie
specifice si complementare
controlului intern inclus in trusele
pentru extragerea si purificarea
ADN-ului , pentru a fi posibil
amplificarea si vizualizarea
Controlului Intern - ce serveste ca
control al calitatii reactiei. Sa nu
necesite aparataj suplimentar la cel
existent in laborator.  In
instructiunea de utilizare a trusei sa
fie indicata programarea si modul
de analiza a rezultatelor pentru
amplificatorul Rotor Gene 6000.

33696500-0

69 Trusa pentru identificarea AND-ului
infectiilor urogenitale

330.00Bucată69.1  Trusa pentru amplificarea, diferentierea si
detectia virusul papilomei umane tipurile
16/18,

 Trusă completă pentru
amplificarea,diferentierea  şi
detecţia calitativă a AND virusul
papilomei umane tipurile 16/18,  in
o singura reactie, cu detectie  prin
metoda PCR, prin Electroforeză. În
trusă să fie incluşi toţi reagenţii
necesari pentru amplificarea şi
detecţie, să nu necesite reagenţi
suplimentari pentru lucru, să
conţină control pozitiv şi negativ,
controlul intern sa se vizualizeze in

33696500-0
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330.00Bucată69.1  Trusa pentru amplificarea, diferentierea si
detectia virusul papilomei umane tipurile
16/18,

aceeas reactie cu ADN-ul specific.
Reagenţii pentru amplificare să fie
repartizaţi în eprubete de 0,2ml,
gata pentru utilizare.
Oligonucleotidele din solutiile de
amplificare, pentru amplificarea
controlului intern, trebuie sa fie
specifice si complementare
controlului intern inclus in trusele
pentru extragerea si purificarea
ADN-ului , pentru a fi posibil
amplificarea si vizualizarea
Controlului Intern - ce serveste ca
control al calitatii reactiei. Sa nu
necesite aparataj suplimentar la cel
existent in laborator.

33696500-0

70 Trusa pentru identificarea AND-ului
infectiilor urogenitale

4400.00Bucată70.1  Trusa pentru amplificarea concomitentă a
Citomegalovirusului şi HSV tip I,II –
multipraim FL,

Trusă completă pentru amplificarea
şi detecţia calitativă a AND
Citomegalovirusului şi HSV tip I,II,
în o singură reacţie, regim REAL
TIME, cu detectie pe trei canale,
prin metoda PCR, compatibilă cu
amplificatorul Rotor Gene 6000. În
trusă să fie incluşi toţi reagenţii
necesari pentru amplificarea şi
detecţie, să nu necesite reagenţi
suplimentari pentru lucru, să
conţină control pozitiv şi negativ,
controlul intern sa se vizualizeze in
aceeas reactie cu ADN-ul specific.
Reagenţii pentru amplificare să fie
repartizaţi în eprubete de 0,2ml,
gata pentru utilizare.
Oligonucleotidele din solutiile de
amplificare, pentru amplificarea
controlului intern, trebuie sa fie
specifice si complementare
controlului intern inclus in trusele
pentru extragerea si purificarea
ADN-ului , pentru a fi posibil
amplificarea si vizualizarea
Controlului Intern - ce serveste ca
control al calitatii reactiei. Sa nu
necesite aparataj suplimentar la cel
existent in laborator.  In
instructiunea de utilizare a trusei sa
fie indicata programarea si modul
de analiza a rezultatelor pentru
amplificatorul Rotor Gene 6000.

33696500-0

71 Trusa pentru amplificarea AND-ului viral
5500.00Bucată71.1 Trusă pentru amplificarea şi detecţia

cantitativă a Citomegalovirusului
Trusă completă pentru amplificarea
şi detecţia cantitativă a
Citomegalovirusului în regim
REAL TIME prin metoda PCR,
compatibilă cu amplificatorul Rotor
Gene 6000. În trusă să fie incluşi
toţi reagenţii necesari pentru
amplificarea şi detecţia
Citomegalovirusului, să nu necesite
reagenţi suplimentari pentru lucru.
Sa fie inclus obligator controlul
intern si sa se identifice in aceeas
reactie cu ADN-ul specific. Să fie
posibil de efectuat reacţia pe rotor

33696500-0
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5500.00Bucată71.1 Trusă pentru amplificarea şi detecţia
cantitativă a Citomegalovirusului

de 36 şi 72 probe la amplficatorul
Rotor Gene 6000.  Să conţină set de
reagenţi pentru calibrare pentru
extragere manuală şi automată.
Calibratorii să fie lichizi, gata de
lucru. Măsurarea cantităţii să fie
indicata în copii pe mililitru.  In
instructiunea de utilizare a trusei sa
fie indicata programarea si modul
de analiza a rezultatelor pentru
amplificatorul Rotor Gene 6000.

33696500-0

72 Trusa pentru amplificarea AND-ului viral
1100.00Bucată72.1  Trusa pentru amplificarea

Citomegalovirusului-FL
Trusă completă pentru amplificarea
şi detecţia calitativă a AND
Citomegalovirusului, regim REAL
TIME, prin metoda PCR,
compatibilă cu amplificatorul Rotor
Gene 6000. În trusă să fie incluşi
toţi reagenţii necesari pentru
amplificarea şi detecţie, să nu
necesite reagenţi suplimentari
pentru lucru, să conţină control
pozitiv şi negativ, controlul intern
sa se vizualizeze in aceeas reactie
cu ADN-ul specific. Reagenţii
pentru amplificare să fie repartizaţi
în eprubete de 0,2ml, gata pentru
utilizare.  Oligonucleotidele din
solutiile de amplificare, pentru
amplificarea controlului intern,
trebuie sa fie specifice si
complementare controlului intern
inclus in trusele pentru extragerea si
purificarea ADN-ului , pentru a fi
posibil amplificarea si vizualizarea
Controlului Intern - ce serveste ca
control al calitatii reactiei. Sa nu
necesite aparataj suplimentar la cel
existent in laborator. In
instructiunea de utilizare a trusei sa
fie indicata programarea si modul
de analiza a rezultatelor pentru
amplificatorul Rotor Gene 6000.

33696500-0

73 Trusa pentru amplificarea AND-ului viral
330.00Bucată73.1  Trusa pentru amplificarea

Citomegalovirusului,
Trusă completă pentru amplificarea
şi detecţia calitativă a AND
Citomegalovirusului, cu detectie
prin metoda PCR, prin
Electroforeză. În trusă să fie incluşi
toţi reagenţii necesari pentru
amplificarea şi detecţie, să nu
necesite reagenţi suplimentari
pentru lucru, să conţină control
pozitiv şi negativ, controlul intern
sa se vizualizeze in aceeas reactie
cu ADN-ul specific. Reagenţii
pentru amplificare să fie repartizaţi
în eprubete de 0,2ml, gata pentru
utilizare.  Oligonucleotidele din
solutiile de amplificare, pentru
amplificarea controlului intern,
trebuie sa fie specifice si
complementare controlului intern
inclus in trusele pentru extragerea si
purificarea ADN-ului , pentru a fi
posibil amplificarea si vizualizarea

33696500-0
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330.00Bucată73.1  Trusa pentru amplificarea
Citomegalovirusului,

Controlului Intern - ce serveste ca
control al calitatii reactiei. Sa nu
necesite aparataj suplimentar la cel
existent in laborator.

33696500-0

74 Trusa pentru amplificarea AND-ului viral
1100.00Bucată74.1  Trusa pentru amplificarea  HSV tip I,II – FL, Trusă completă pentru amplificarea

şi detecţia calitativă a AND HSV
tip I,II, regim REAL TIME, prin
metoda PCR, compatibilă cu
amplificatorul Rotor Gene 6000. În
trusă să fie incluşi toţi reagenţii
necesari pentru amplificarea şi
detecţie, să nu necesite reagenţi
suplimentari pentru lucru, să
conţină control pozitiv şi negativ,
controlul intern sa se vizualizeze in
aceeas reactie cu ADN-ul specific.
Reagenţii pentru amplificare să fie
repartizaţi în eprubete de 0,2ml,
gata pentru utilizare.
Oligonucleotidele din solutiile de
amplificare, pentru amplificarea
controlului intern, trebuie sa fie
specifice si complementare
controlului intern inclus in trusele
pentru extragerea si purificarea
ADN-ului , pentru a fi posibil
amplificarea si vizualizarea
Controlului Intern - ce serveste ca
control al calitatii reactiei. Sa nu
necesite aparataj suplimentar la cel
existent in laborator.  In
instructiunea de utilizare a trusei sa
fie indicata programarea si modul
de analiza a rezultatelor pentru
amplificatorul Rotor Gene 6000.

33696500-0

75 Trusa pentru amplificarea AND-ului viral
330.00Bucată75.1 Trusa pentru amplificarea  HSV tip I,II , Trusă completă pentru amplificarea

şi detecţia calitativă a AND HSV
tip I,II ,  cu detectie  prin metoda
PCR, prin Electroforeză. În trusă să
fie incluşi toţi reagenţii necesari
pentru amplificarea şi detecţie, să
nu necesite reagenţi suplimentari
pentru lucru, să conţină control
pozitiv şi negativ, controlul intern
sa se vizualizeze in aceeas reactie
cu ADN-ul specific. Reagenţii
pentru amplificare să fie repartizaţi
în eprubete de 0,2ml, gata pentru
utilizare.  Oligonucleotidele din
solutiile de amplificare, pentru
amplificarea controlului intern,
trebuie sa fie specifice si
complementare controlului intern
inclus in trusele pentru extragerea si
purificarea ADN-ului , pentru a fi
posibil amplificarea si vizualizarea
Controlului Intern - ce serveste ca
control al calitatii reactiei. Sa nu
necesite aparataj suplimentar la cel
existent in laborator.

33696500-0

76 Trusa pentru amplificarea AND-ului viral
330.00Bucată76.1 Trusa pentru amplificarea virusului Herpes

tipul VI,
Trusă completă pentru amplificarea
şi detecţia calitativă a AND HSV
tip VI,  cu detectie  prin metoda

33696500-0
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330.00Bucată76.1 Trusa pentru amplificarea virusului Herpes
tipul VI,

PCR, prin Electroforeză. În trusă să
fie incluşi toţi reagenţii necesari
pentru amplificarea şi detecţie, să
nu necesite reagenţi suplimentari
pentru lucru, să conţină control
pozitiv şi negativ, controlul intern
sa se vizualizeze in aceeas reactie
cu ADN-ul specific. Reagenţii
pentru amplificare să fie repartizaţi
în eprubete de 0,2ml, gata pentru
utilizare.  Oligonucleotidele din
solutiile de amplificare, pentru
amplificarea controlului intern,
trebuie sa fie specifice si
complementare controlului intern
inclus in trusele pentru extragerea si
purificarea ADN-ului , pentru a fi
posibil amplificarea si vizualizarea
Controlului Intern - ce serveste ca
control al calitatii reactiei. Sa nu
necesite aparataj suplimentar la cel
existent in laborator.

33696500-0

77 Trusa pentru amplificarea AND-ului viral
330.00Bucată77.1 Trusa pentru amplificarea virusului Epstein-

Barr,
 Trusă completă pentru amplificarea
şi detecţia calitativă a AND
Epstein-Barr,  cu detectie  prin
metoda PCR, prin Electroforeză. În
trusă să fie incluşi toţi reagenţii
necesari pentru amplificarea şi
detecţie, să nu necesite reagenţi
suplimentari pentru lucru, să
conţină control pozitiv şi negativ,
controlul intern sa se vizualizeze in
aceeas reactie cu ADN-ul specific.
Reagenţii pentru amplificare să fie
repartizaţi în eprubete de 0,2ml,
gata pentru utilizare.
Oligonucleotidele din solutiile de
amplificare, pentru amplificarea
controlului intern, trebuie sa fie
specifice si complementare
controlului intern inclus in trusele
pentru extragerea si purificarea
ADN-ului , pentru a fi posibil
amplificarea si vizualizarea
Controlului Intern - ce serveste ca
control al calitatii reactiei. Sa nu
necesite aparataj suplimentar la cel
existent in laborator.

33696500-0

78 Trusa pentru amplificarea AND-ului viral
1200.00Bucată78.1 Trusa pentru amplificarea  Toxoplasma gondi-

FL,
Trusă completă pentru amplificarea
şi detecţia calitativă a AND
Toxoplasma gondi, regim REAL
TIME, prin metoda PCR,
compatibilă cu amplificatorul Rotor
Gene 6000. În trusă să fie incluşi
toţi reagenţii necesari pentru
amplificarea şi detecţie, să nu
necesite reagenţi suplimentari
pentru lucru, să conţină control
pozitiv şi negativ, controlul intern
sa se vizualizeze in aceeas reactie
cu ADN-ul specific.
Oligonucleotidele din solutiile de
amplificare, pentru amplificarea
controlului intern, trebuie sa fie

33696500-0
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1200.00Bucată78.1 Trusa pentru amplificarea  Toxoplasma gondi-
FL,

specifice si complementare
controlului intern inclus in trusele
pentru extragerea si purificarea
ADN-ului , pentru a fi posibil
amplificarea si vizualizarea
Controlului Intern - ce serveste ca
control al calitatii reactiei. Sa nu
necesite aparataj suplimentar la cel
existent in laborator.  In
instructiunea de utilizare a trusei sa
fie indicata programarea si modul
de analiza a rezultatelor pentru
amplificatorul Rotor Gene 6000.

33696500-0

79 Trusa pentru amplificarea AND-ului
220.00Bucată79.1  Trusa pentru amplificarea concomitentă a

Mycoplasma pneumoniae/ Chlamydophila
pneumoniae FL,

Trusă completă pentru amplificarea
şi detecţia concomitenta, calitativă a
AND Mycoplasma pneumoniae/
Chlamydophila pneumoniae, regim
REAL TIME, prin metoda PCR, pe
4 canale, compatibilă cu
amplificatorul Rotor Gene 6000. În
trusă să fie incluşi toţi reagenţii
necesari pentru amplificarea şi
detecţie, să nu necesite reagenţi
suplimentari pentru lucru, să
conţină control pozitiv şi negativ,
controlul intern sa se vizualizeze in
aceeas reactie cu ADN-ul specific.
Reagenţii pentru amplificare să fie
repartizaţi în eprubete de 0,2ml,
gata pentru utilizare.
Oligonucleotidele din solutiile de
amplificare, pentru amplificarea
controlului intern, trebuie sa fie
specifice si complementare
controlului intern inclus in trusele
pentru extragerea si purificarea
ADN-ului , pentru a fi posibil
amplificarea si vizualizarea
Controlului Intern - ce serveste ca
control al calitatii reactiei. Sa nu
necesite aparataj suplimentar la cel
existent in laborator.  In
instructiunea de utilizare a trusei sa
fie indicata programarea si modul
de analiza a rezultatelor pentru
amplificatorul Rotor Gene 6000.

33696500-0

80 Reagenti pentru diferite etape PCR
10.00Mililitru80.1 Control intern complex pentru infecţiile

urogenitale FL
Controlul intern trebuie sa fie
specific si complementar
fragmentelor de oligonucleotide
care sunt incluse in trusele pentru
amplificarea ADN: pozitiile 48-78
(infectiile urogenitale), pentru a fi
posibil amplificarea si vizualizarea
Controlului Intern - ce serveste ca
control al calitatii reactiei.

33696500-0

81 Reagenti pentru diferite etape PCR
10.00Mililitru81.1 Control intern complex pentru infecţiile

urogenitale Eph
Controlul intern trebuie sa fie
specific si complementar
fragmentelor de oligonucleotide
care sunt incluse in trusele pentru
amplificarea ADN: pozitiile 48-78
(infectiile urogenitale), pentru a fi
posibil amplificarea si vizualizarea
Controlului Intern - ce serveste ca

33696500-0
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10.00Mililitru81.1 Control intern complex pentru infecţiile
urogenitale Eph

control al calitatii reactiei.33696500-0

82 Reagenti pentru diferite etape PCR
3000.00Mililitru82.1 Mediu de transport Mediu pentru transportarea şi

păstrarea materialului clinic recoltat
din tractul urogenital, nazofaringe
şi rect. Sa contina substante
mucolitice, sa nu contina control
intern. Sa fie adaptat pentru
recoltarea materialului biologic
pentru infectiile urogenitale
(pozitiile 48-78)

33696500-0

83 Reagenti pentru diferite etape PCR
18.00Mililitru83.1 PCR - amestec 2 rosu - FL Solutie de 2,5 PCR - bufer, rosu

crezol, 5,5 mM MgCl. Enzima
specifica trebuie sa fie adaptata
utilizarii pentru trusele din pozitiile
48-78, pentru amplificarea AND-
ului specific si Controlului intern in
regim REAL TIME.

33696500-0

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
10 zile de la comanda Cumpărătorului
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

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

1 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

Nu se cere Nu

2 Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
necesare

Nu se cere Nu

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 FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT – original – potrivit modelului din (F3.3), confirmate
prin semnătura şi ştampila Participantului;

Da

6 Formularul Ofertei – original – potrivit modelului din F3.1, confirmată
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

Da

7 Certificat de înregistrare a întreprinderii – copie – emis de Camera Înregistrării de Stat,
confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului;

Da

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

Da

9 Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

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

Da

10 Ultimul raport financiar – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului;

Da

11 Licenţa de activitate -copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului;

Da

12 Autorizaţie de la producător – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului;;

Da

13 Certificat de atribuire a marcajului CE – copie confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului;

Da

14 Lista Fondatorilor (Extras Camera Înregistrării de Stat -copie confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului;

Da

15 Declaratia privind conduita etica – original – potrivit modelului din (F3.4), confirmate
prin semnătura şi ştampila Participantului;

Da

16 Garanţia pentru ofertă Original – potrivit modelului din (F3.2), confirmate
prin semnătura şi ştampila Participantului;

Da

17 Declaraţia privind situaţia personală a operatorului – original – potrivit modelului din (F 3.5), confirmate Da
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economic prin semnătura şi ştampila Participantului;
18 Specificaţii tehnice – original – potrivit modelului din (F4.1), confirmate

prin semnătura şi ştampila Participantului;
Da

19 Specificații de preț – original – potrivit modelului din (F4.2), confirmate
prin semnătura şi ştampila Participantului;

Da

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

Denumirea autorităţii contractante: IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală
Adresa: or. Сhişnău, str. C.Vîrnav,13
Tel.: crdm@ms.md022888416 ,  Fax: 022735558 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: RAŢUC LIUBOV, Sefa LCD

Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei,
numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei
de 0.00 lei pentru fiecare set. Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa autorității contractante, cu nota ''Pentru setul
documentelor de licitaţie'', conform următoarelor detalii:

Beneficiarul plăţii: IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală
Denumirea Băncii: B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau
Codul fiscal: 1003600150196
Contul de decontare/trezorerial:
Contul bancar: MD67VI00000225191713

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta
în cadrul procedurii  respective de achiziție.

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: 11.11.2016 14:00
IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală or. Сhişnău, str. C.Vîrnav,13pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 40 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

11.11.2016 14:00la:
IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală or. Сhişnău, str. C.Vîrnav,13pe 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: VERBENIUC VITALIE


