Anexa nr.1
la Ordinul ministrului finanţelor
nr. 115 din 15.09.2021

Digitally signed by Ferdohleb Alexandru
Date: 2021.10.19 13:39:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

DOCUMENTAŢIA STANDARD
pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii
INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORITĂȚI CONTRACTANTE ȘI OFERTANŢI

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE
Către: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,
(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)

Stimaţi domni,
Ca urmare a anunțuluii de participare privind aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului de achiziționare a reactivelor și consumabilelor pentru dispozitive medicale
de tip închis pentru secția morfopatologie pentru anul 2022
, noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință
de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta
interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de
atribuire.
Data completării . . . . . . . . . . . . .

Cu stimă,
Ofertant/candidat
........................
(semnătura autorizată)
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Anexa nr. 8
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE
privind valabilitatea ofertei
Către IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,
(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea
reactivelor și
consumabilelor pentru dispozitive medicale de tip închis pentru secția morfopatologie
pentru anul 2022 prin procedura de achiziție – Cererea ofertelor de preț, pentru o durată de
90 zile, (nouăzeci zile) , respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și
ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei
de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .

Cu stimă,
Ofertant/candidat
........................
(semnătura autorizată)
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Anexa nr. 11
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___
INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA
1.Părţi contractante (agenţi economici)
a)
____________________________________________________________________
b)
____________________________________________________________________
c)
____________________________________________________________________
2. Adrese, telefon, fax a oficiilor partenerilor (părţi contractante):
a)
____________________________________________________________________
b)
____________________________________________________________________
c)
____________________________________________________________________
3. Informaţii privind modul de asociere:
a) Data încheierii contractului de asociere ______________________________________
b) Locul şi data înregistrării asociaţiei_________________________________________
c)Activităţi
economice
ce
se
vor
realiza
în
comun
_________________________________________________________________________
d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
e) Valoarea și cota procentuală a bunurilor livrate/serviciilor prestate de fiecare asociat
f) Condiţii de administrare a asociaţiei_________________________________________
g)Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate
_________________________________________________________________________
h)Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor
lichidării_________________________________________________________________
i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea
obiectivului supus licitaţiei__________________________________________________
j) Alte cauze______________________________________________________________
Data completării __________________________________
Semnat Liderul Asociației: __________________________
Nume: __________________________________________
Funcţia în cadrul firmei: ____________________________
Denumirea firmei: _________________________________
Semnat Asociatul secund: __________________________
Nume: __________________________________________
Funcţia în cadrul firmei: ____________________________
Denumirea firmei: _________________________________
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Anexa nr.15
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA
Nr.
d/o

Numele şi adresa
subantreprenorilor

Activităţi din
contract

Valoarea
aproximativă

% din valoarea
contractului

1.
2.
3.
4.

Semnat: ______________________________________
Nume: _______________________________________
Funcţia în cadrul firmei: _________________________
Denumirea firmei: ______________________________
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Anexa nr.16
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___
ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR
Terţ susţinător financiar
..........................(denumirea)
ANGAJAMENT
privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului
Către, ................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................
(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului
susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător
financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia
................ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru
îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta conform ofertei
prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi
autoritatea contractantă.
Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care
au fost incluse în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia
..........(denumirea
ofertantului/candidatului)
suma
de
.............................................................(valoarea totală/parţială din propunerea financiară),
necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie
publică.
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că
înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii
asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru
care ...... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susţinerea financiară conform
prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea
beneficiului de diviziune.
Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să
renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă
de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumirea ofertantului/candidatului), care
ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în
mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să
răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării
obligaţiilor prevăzute în angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21
alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante
de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din
susţinerea
financiară
acordată
..............................................................
(denumirea
ofertantului/candidatului).
Data completării,
Terţ susţinător,
...........................
.....................
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(semnătură autorizată)
Anexa nr. 17
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___
DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR
Terţ susţinător financiar
..........................
(denumirea)
Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător
financiar), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte
publice, că toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a
tuturor obligaţiilor contractului de achiziţie publică............................................... sunt reale.
Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de
necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca
obiect..........................................................( obiectul contractului).

Data completării,

Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)
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Anexa nr. 21
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___

CAIET DE SARCINI
Bunuri
Obiectul achiziționarea a reactivelor și consumabilelor pentru dispozitive medicale de tip
închis pentru secția morfopatologie pentru anul 2022
Autoritatea contractantă IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,
(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)
1. Descriere generală. Informaţii
Achiziționarea reactivelor și consumabilelor pentru dispozitive medicale de tip închis
pentru secția morfopatologie pentru anul 2022 necesar pacienților și colaboratorilor din cadrul
IMSP SCR „Timofei Moșneaga”.
2. Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor
Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile
de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat
sau limba rusă.Livrarea va fi în decurs de 30 zile de la solicitare.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate
Copie, certificate de conformitate CE sau declarație de conformitate vor fi prezentate inclusiv cu
anexele corespunzătoare – conform caietului de sarcini, confirmată prin semnătura electronică; Copie,
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului);

4. Mostre
Mostrele se vor prezenta în decurs de 5 zile calendaristice de la solicitare. Solicitarea
poate fi electronică (la adresa de e-mail indicată în documentele de ofertă al operatorului sau
prin scrisoare). Mostrele prezentate se vor păstra la sediul Autorității Contractante până la
emiterea Deciziei grupului de lucru și expirarea termenului de Contestare. Mostrele
desemnate câștigătoare vor rămîne la sediul Autorității Contractante până la executarea
contractului pentru pozițiile corespunzătoare.
5. Documente obligatorii la depunerea ofertei
Operatorul economic va încărca prin intermediul SIA RSAP documentele indicate în
pct. 16 al Anunțului de participare.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor
Nr.
d/o

Descrierea
criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea
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1

DUAE

În mod obligatoriu să fie completat Formularul
standard al Documentului Unic de Achiziții
European conform Ordinului Ministerului
Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin
aplicarea semnăturii electronice;
În cazul în care se va prezenta un alt
formular de DUAE decât cel încărcat de
Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi
complet, oferta va fi respinsă.

2

Garanţia pentru ofertă –
în valoare de 1% din
suma ofertei fără TVA

Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul
autorităţii contractante

3

Oferta tehnică

4

Oferta financiară

5

Cerere de participare

6

7

8

9

10

Specificaţii tehnice conform Anexei nr. 22 din
Documentația standard – confirmată prin
aplicarea semnăturii electronice
Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din
Documentația standard – confirmată prin
aplicarea semnăturii electronice
Conform anexei 7 din Documentația standard confirmată prin aplicarea semnăturii electronice

Documente suplimentare de calificare și selecție
Decizie/ Extras de
Copie, emis de Agenţia Servicii Publice,
înregistrare
confirmat prin aplicarea semnăturii electronice
1. Copie, certificate de conformitate CE sau
declarație de conformitate vor fi prezentate
Prezentarea de dovezi
inclusiv cu anexele corespunzătoare – conform
privind conformitatea
caietului de sarcini, confirmată prin semnătura
produselor, identificată
prin referire la
electronică;
specificații sau standarde 2. Copie, Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001
relevante
(în dependență de categoria produsului);
Declarație pe proprie
răspundere precum că
livrarea va avea loc cu
respectarea lanțului
condițiilor de păstrare și
transportare
Declarație pe proprie
răspundere privind
termenul de valabilitate
restant (la momentul
livrării)

Declarație pe proprie
răspundere privind
criteriile de calitate

Original – confirmată prin semnătura
electronică;
Original – confirmată prin semnătura
electronică. Termenul de valabilitate restant (la
momentul livrării) va constitui 90% din
termenul total al produsului, dar nu mai mic de
12 luni.
Seturile vor fi livrate în ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de producător, fără
preambalare; Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu
cu cele de pe etichetele componentelor incluse
în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare
să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Oferta și documentele suplimentare de calificare și selecție vor fi semnate electronic. În cazul în
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care pe acte este aplicată semnătura altei persoanei decât a administratorului atunci se va
încărca/prezenta și procura sau orice act prin care s-a împuternicit persoana pentru a aplica
semnătura electornică pe ofertă.

Modalitatea de efectuare a
evaluării
Termenii și condițiile de
livrare/prestare/executare solicitați

Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor
solicitate, pe lot;
Pe parcursul anului 2022, în termen de pînă la 30 de zile de
la solicitare;

Termen și modalitate de achitare

Prin transfer, în termen de 30 zile, de la data prezentării
facturii;

Prezentarea mostrelor

În decurs de 5 zile de la solicitare;

Numărul maxim de zile pentru
semnarea și prezentarea contractului
către autoritatea contractantă

Maxim 5 zile, de la remiterea acestuia spre semnare

În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de
la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați „DECLARAȚIA privind
confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării
pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție,
fraudă și/sau spălare de bani”. Un exemplar va fi prezentat autorității contractante la adresa
electronică achizitiipublicescr@gmail.com sau pe suport de hârtie semnat iar un exemplar va fi
prezentat Agenției Achiziții Publice

Autoritatea contractantă: IMSP SCR „Timofei Moșneaga”
Președinteșe grupului de lucru: Alexandru Ferdohleb
Data „____”__________________

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către
autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este
obligătă să respecte legislația.
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Anexa nr. 22
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___

Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în
coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________
Obiectul achiziției: reactive și consumabile pentru dispozitive medicale de tip închis pentru secția morfopatologie pentru anul 2022

Denumirea bunurilor/serviciilor

Denumirea
modelului
bunului/serviciului

Ţara de
origine

Producătorul

Specificarea tehnică deplină solicitată de
către autoritatea contractantă

Specificarea tehnică
deplină propusă de
către ofertant

Standarde
de
referinţă

1

2

3

4

5

6

7

Bunuri

Lotul 1: AMACR anti-p504s

anti-p504s (SP116) Rabbit Monoclonal
Primary sau echivalent compatibil cu
dispozitivul Ventana BenchMark GX
Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria produsului); Date de
identitate (denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină
caracteristicile de performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie
prezentate în limba de stat sau limba rusă. De
la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12
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luni.

Lotul 2: CK 20

Lotul 3: CK5/6

Cytokeratin 20 (SP33) Rabbit Monoclonal
Primary Antibody, CONFIRM sau echivalent
compatibil cu dispozitivul Ventana
BenchMark GX
Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria produsului); Date de
identitate (denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină
caracteristicile de performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie
prezentate în limba de stat sau limba rusă. De
la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12
luni.
Cytokeratin 5/6 (D5/16B4) Mouse
Monoclonal Primary Antibody sau echivalent
compatibil cu dispozitivul Ventana
BenchMark GX
Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria produsului); Date de
identitate (denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină
caracteristicile de performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie
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Lotul 4: CK 7

Lotul 5: Cytokeratin (HMW)

prezentate în limba de stat sau limba rusă. De
la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12
luni.
Cytokeratin 7 (SP52) Rabbit Monoclonal
Primary Antibody, CONFIRM sau echivalent
compatibil cu dispozitivul Ventana
BenchMark GX
Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria produsului); Date de
identitate (denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină
caracteristicile de performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie
prezentate în limba de stat sau limba rusă. De
la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12
luni.
Cytokeratin (34ßE12), Mouse Monoclonal
Primary Antibody sau echivalent compatibil
cu dispozitivul Ventana BenchMark GX
Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria produsului); Date de
identitate (denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină
caracteristicile de performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie
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Lotul 6: Cytokeratin (Pan)

Lotul 7: CD 10

prezentate în limba de stat sau limba rusă. De
la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12
luni.
Pan Keratin (AE1/AE3/PCK26)Mouse
Primary Antibody sau echivalent compatibil
cu dispozitivul Ventana BenchMark GX
Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria produsului); Date de
identitate (denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină
caracteristicile de performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie
prezentate în limba de stat sau limba rusă. De
la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12
luni.
CD10 (SP67) Rabbit Monoclonal Primary
Antibody, VENTANA sau echivalent
compatibil cu dispozitivul Ventana
BenchMark GX
Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria produsului); Date de
identitate (denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină
caracteristicile de performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie
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Lotul 8: CD 15

Lotul 9: CD 163

prezentate în limba de stat sau limba rusă. De
la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12
luni.
CD15 (MMA)Mouse Monoclonal Primary
Antibody, CONFIRMsau echivalent
compatibil cu dispozitivul Ventana
BenchMark GX
Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria produsului); Date de
identitate (denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină
caracteristicile de performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie
prezentate în limba de stat sau limba rusă. De
la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12
luni.
CD163 (MRQ-26) Mouse sau echivalent
compatibil cu dispozitivul Ventana
BenchMark GX
Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria produsului); Date de
identitate (denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină
caracteristicile de performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie
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Lotul 10: CD 3

Lotul 11: CD 30

prezentate în limba de stat sau limba rusă. De
la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12
luni.
CD3 (2GV6) Rabbit Monoclonal Primary
Antibody, CONFIRM sau echivalent
compatibil cu dispozitivul Ventana
BenchMark GX
Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria produsului); Date de
identitate (denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină
caracteristicile de performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie
prezentate în limba de stat sau limba rusă. De
la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12
luni.
CD30 (Ber-H2) Mouse Monoclonal Primary
Antibodysau echivalent compatibil cu
dispozitivul Ventana BenchMark GX
Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria produsului); Date de
identitate (denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină
caracteristicile de performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie
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Lotul 12: CD 68

Lotul 13: CD 4

prezentate în limba de stat sau limba rusă. De
la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12
luni.
anti-CD68 (KP-1) Mouse Primary Antibody
sau echivalent compatibil cu dispozitivul
Ventana BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
CD4 (SP35) Rabbit Monoclonal Primary
Antibodysau echivalent compatibil cu
dispozitivul Ventana BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
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Lotul 14: CD117

Lotul 15: Caldesmon (E89)

Lotul 16: Calcitonin (SP17)

Anti-CD117(EP10 Rabbit Primary Antibody
sau echivalent compatibil cu dispozitivul
Ventana BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
Calponin (E89), Rabbit Monoclonal Primary
Antibody sau echivalent compatibil cu
dispozitivul Ventana BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
Calcitonin (SP17), Rabbit Monoclonal
Primary Antibody sau echivalent compatibil
cu dispozitivul Ventana BenchMark GX
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Lotul 17: Calponin-1 (EP798Y)

Lotul 18: CDX-2 (EPR2764Y)

Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
Calponin-1 (EP798Y), Rabbit Monoclonal
Primary Antibody sau echivalent compatibil
cu dispozitivul Ventana BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
CDX-2 (EPR2764Y) Mouse sau echivalent
compatibil cu dispozitivul Ventana
BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
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Lotul 19: Chromogranin A

Lotul 20: Kappa

pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
Anti-Chromogranin A (LK2H10) Mouse
Primary Antibody sau echivalent compatibil
cu dispozitivul Ventana BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
Kappa Rabbit Polyclonal Primary Antybody
sau echivalent compatibil cu dispozitivul
Ventana BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
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Lotul 21: Ki67(30-9)

Lotul 22: IgA (Polyclonal)

numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
Ki-67 (30-9) Rabbit Monoclonal Primary
Antibody, CONFIRM sau echivalent
compatibil cu dispozitivul Ventana
BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
IgA (Polyclonal) Rabit sau echivalent
compatibil cu dispozitivul Ventana
BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
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Lotul 23: IgG (Polyclonal)

Lotul 24: IgM (Polyclonal)

pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
IgG (Polyclonal) Rabit sau echivalent
compatibil cu dispozitivul Ventana
BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
IgM (Polyclonal) Rabit sau echivalent
compatibil cu dispozitivul Ventana
BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
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Lotul 25: INI-1 (MRQ-27)

Lotul 26: E-cadherin

utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
INI-1 (MRQ-27)Mouse Monoclonal Primary
Antibody sau echivalent compatibil cu
dispozitivul Ventana BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
E-cadherin (36) Mouse Monoclonal Primary
Antibody, VENTANA sau echivalent
compatibil cu dispozitivul Ventana
BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
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Lotul 27: EMA

Lotul 28: ER

modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
EMA (E29) Mouse Monoclonal Primary
Antibody, CONFIRM sau echivalent
compatibil cu dispozitivul Ventana
BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
Estrogen Receptor (ER) (SP1) Rabbit
Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM
sau echivalent compatibil cu dispozitivul
Ventana BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
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Lotul 29: Epstein-Barr Virus (EBV
CS1-4)

Lotul 30: FSH

de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
Epstein-Barr Virus(EBV CS1-4)Mouse
Monoclonal Primary Antibody sau echivalent
compatibil cu dispozitivul Ventana
BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
FSH Polyclonal Rabit Primary Antybody sau
echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana
BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
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Lotul 31: Lambda

Lotul 32: MUC 2

Lotul 33: MUC 6

Lambda Rabbit Polyclonal Primary Antybody
sau echivalent compatibil cu dispozitivul
Ventana BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
MUC2 (MRQ-18) Mouse sau echivalent
compatibil cu dispozitivul Ventana
BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
MUC6 (MRQ-20) Mouse sau echivalent
compatibil cu dispozitivul Ventana
BenchMark GX
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Lotul 34: MUC5AC (MRQ-19)

Lotul 35: MOC-31

Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
MUC5AC (MRQ-19) Mouse Monoclonal
Primary Antibodysau echivalent compatibil cu
dispozitivul Ventana BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
MOC-31 Mouse Monoclonal Primary
Antibodysau echivalent compatibil cu
dispozitivul Ventana BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
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Lotul 36: HMB 45 (Melanosome)

Lotul 37: PR (1E2)

pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
Melanosome (HMB45) Mouse Monoclonal
Primary Antibody, CONFIRM sau echivalent
compatibil cu dispozitivul Ventana
BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
Progesterone Receptor (PR) (1E2) Rabbit
Monoclonal Primary Antibody, CONFIRM
sau echivalent compatibil cu dispozitivul
Ventana BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
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Lotul 38: PMS2 (A16-4)

Lotul 39: Beta Catenina

și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
PMS2 (A16-4) Mouse Monoclonal Primary
Antibodysau echivalent compatibil cu
dispozitivul Ventana BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
Beta Catenina(14)Mouse Monoclonal Primary
Antibodysau echivalent compatibil cu
dispozitivul Ventana BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
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Lotul 40: PSA

Lotul 41: TFE3(MRQ-37)

condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
Prostate Specific Antigen (PSA) Mouse
Polyclonal Primary Antibody, CONFIRM sau
echivalent compatibil cu dispozitivul Ventana
BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
TFE3(MRQ-37) Rabbit Polyclonal Primary
Antibody, CONFIRM sau echivalent
compatibil cu dispozitivul Ventana
BenchMark GX
Cerințe de calitate:
Certificat CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria produsului); Date de
identitate (denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare)
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Lotul 42: FITC Anti-C3 Prymary
Antibody

Lotul 43: FITC Anti-C1q Prymary
Antibody

ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină
caracteristicile de performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie
prezentate în limba de stat sau limba rusă. De
la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12
luni.
FITC Anti-C3 Primary Antibody , CONFIRM
sau echivalent compatibil cu dispozitivul
Ventana BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
FITC anti-C1q Primary Antibody, CONFIRM
sau echivalent compatibil cu dispozitivul
Ventana BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
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Lotul 44: Protease 1

Lotul 45: Protease 3

componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
Ventana sau echivalent compatibil cu
dispozitivul Ventana BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
Ventana sau echivalent compatibil cu
dispozitivul Ventana BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
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valabile nu mai putin 12 luni.

Lotul 46: 10X EZ PREP SOLUTION

Lotul 47: LCS

Ventana sau echivalent compatibil cu
dispozitivul Ventana BenchMark GX
Cerințe de calitate: butelie 2L compatibil cu
dispozitivul Ventana Bench Mark
GXCertificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
Ventana sau echivalent compatibil cu
dispozitivul Ventana BenchMark GX
Cerințe de calitate: butelie 2L compatibil cu
dispozitivul Ventana Bench Mark GX
Certificat CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria produsului); Date de
identitate (denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină
caracteristicile de performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie
prezentate în limba de stat sau limba rusă. De
la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12
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luni.

Lotul 48: 10X SSC Solution

Lotul 49: Reaction Buffer
Concentrate

Ventana sau echivalent compatibil cu
dispozitivul Ventana BenchMark GX
Cerințe de calitate: butelie 2L compatibil cu
dispozitivul Ventana Bench Mark GX
Certificat CE sau declarație de conformitate
în funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria produsului); Date de
identitate (denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină
caracteristicile de performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie
prezentate în limba de stat sau limba rusă. De
la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12
luni.
Ventana sau echivalent compatibil cu
dispozitivul Ventana BenchMark GX
Cerințe de calitate: butelie 2L compatibil cu
dispozitivul Ventana Bench Mark GX
Certificat CE sau declarație de conformitate
înfuncție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria produsului); Date de
identitate (denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină
caracteristicile de performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie
prezentate în limba de stat sau limba rusă. De
la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12
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luni.

Lotul 50: CC1,Cell Cell
Conditioning Solution

Lotul 51: CC2, Cell Cell
Conditioning Solution

Lotul 52: Hematoxilin II

Ventana sau echivalent compatibil cu
dispozitivul Ventana BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
Ventana sau echivalent compatibil cu
dispozitivul Ventana BenchMark GX
Cerințe de calitate: butelie de 1 LCertificat CE
sau declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul dat.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria produsului); Date de
identitate (denumirea, numărul lotului, seria,
termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare)
ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să
coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe
etichetele componentelor incluse în set.
Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină
caracteristicile de performanţă şi calitate.
Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie
prezentate în limba de stat sau limba rusă. De
la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12
luni.
Ventana sau echivalent compatibil cu
dispozitivul Ventana BenchMark GX
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Lotul 53: Hematoxylin

Lotul 54: Bluing Reagent

Cerințe de calitate: ambalaj dispenser de 5
mlCertificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
Ventana sau echivalent compatibil cu
dispozitivul Ventana BenchMark GX ,
ambalaj dispenser de 5 ml
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
Ventana sau echivalent compatibil cu
dispozitivul Ventana BenchMark GX
Cerințe de calitate: ambaslaj dispenser de 5
mlCertificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
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Lotul 55: Silver Wash II

Lotul 56: Opti View Dab IHC
Detection Kit

conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
Ventana sau echivalent compatibil cu
dispozitivul Ventana BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
Ventana sau echivalent compatibil cu
dispozitivul Ventana BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
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Lotul 57: Opti View Amplification
Detection Kit

Lotul 58: Amplification Kit

condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
Ventana sau echivalent compatibil cu
dispozitivul Ventana BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
Ventana sau echivalent compatibil cu
dispozitivul Ventana BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
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Lotul 59: Ultra View Universal DAB

Lotul 60: Red Detection Kit

performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
Ventana sau echivalent compatibil cu
dispozitivul Ventana BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
Ventana sau echivalent compatibil cu
dispozitivul Ventana BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
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Lotul 61: Ventana Red ISH DIG
Detection KIT

Lotul 62: Ventana Silver ISH DNP
Detection KIT

Lotul 63: Hyb Ready Solution

Ventana sau echivalent compatibil cu
dispozitivul Ventana BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
Ventana sau echivalent compatibil cu
dispozitivul Ventana BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
Ventana sau echivalent compatibil cu
dispozitivul Ventana BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
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Lotul 64: ISH Protease 3

Lotul 65: Ventana HER 2 Dual ISH
DNA Probe Coctail

pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
Ventana sau echivalent compatibil cu
dispozitivul Ventana BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
Ventana sau echivalent compatibil cu
dispozitivul Ventana BenchMark GX
Cerințe de calitate:Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului); Date de identitate (denumirea,
numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,
condiţiile de păstrare) ale produsului indicate
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Lotul 66: KIT PACK, EBAR
(US/EUROPE)
Lotul 67: RIBBON, EBAR
PRINTER
Lotul 68: ASSY,Reag.Disp.Card,
Lotul 69: ASSY, Prep Kit, BM, BM
XT, BM LT

pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de
utilizare a setului să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind
modul de utilizare să fie prezentate în limba
de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie
valabile nu mai putin 12 luni.
buc,compatibil pentru BenchMark GX,
mentenața cu inginer calificat prin certificat
Roche Ventana.
buc,compatibil pentru BenchMark GX,
mentenața cu inginer calificat prin certificat
Roche Ventana.
PrepKit ,BenchMark, compatibil pentru
BenchMark GX, mentenața cu inginer
calificat prin certificat Roche Ventana.
compatibil pentru BenchMark GX, mentenața
cu inginer calificat prin certificat Roche
Ventana.

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________
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Anexa nr.23
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___

Specificații de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________
Obiectul de achiziției: reactive și consumabile pentru dispozitive medicale de tip închis pentru secția morfopatologie pentru
anul 2022

Cod CPV

Denumirea
bunurilor/serviciilor

Unitatea
de
măsură

Cantitatea

Preţ unitar
(fără TVA)

Preţ
unitar (cu
TVA)

Suma
fără
TVA

Suma
cu TVA

Termenul de
livrare

Clasificație
bugetară
(IBAN)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii

MD38TRPC
CC518430A0
0076AA

1
Bunuri

33100000-1

Lotul 1: AMACR
anti-p504s

buc

50

33100000-1
Lotul 2: CK 20

buc

50

33100000-1
Lotul 3: CK5/6

buc

50

33100000-1
Lotul 4: CK 7

buc

50

MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
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33100000-1

Lotul 5:
buc
Cytokeratin (HMW)

33100000-1

Lotul 6:
Cytokeratin (Pan)

33100000-1

33100000-1

33100000-1

33100000-1

33100000-1

33100000-1

Lotul 7: CD 10

Lotul 8: CD 15

Lotul 9: CD 163

Lotul 10: CD 3

Lotul 11: CD 30

Lotul 12: CD 68

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

50

50

50

50

50

50

50

50
50

33100000-1

Lotul 13: CD 4

buc

Lotul 14: CD117
33100000-1

50
buc

Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii

MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
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50
33100000-1

Lotul 15:
Caldesmon (E89)

buc
50

33100000-1

Lotul 16:
Calcitonin (SP17

buc
50

33100000-1

33100000-1

Lotul 17:
Calponin-1
(EP798Y)
Lotul 18: CDX-2
(EPR2764Y)

buc
50
buc
50

33100000-1

Lotul 19:
Chromogranin A

buc
50

33100000-1

Lotul 20: Kappa

buc
50

33100000-1

Lotul 21: Ki67(309)

buc
50

33100000-1

Lotul 22: IgA
(Polyclonal)

buc
50

33100000-1

Lotul 23: IgG
(Polyclonal)

buc

33100000-1

Lotul 24: IgM
(Polyclonal)

buc

50

Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii

MD38TRPC
CC518430A0
0076AA

Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile

MD38TRPC
CC518430A0
0076AA

MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
MD38TRPC
CC518430A0
0076AA

MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
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din data comenzii

50
33100000-1

Lotul 25: INI-1
(MRQ-27)

buc
50

33100000-1

Lotul 26: Ecadherin

buc
50

33100000-1

Lotul 27: EMA

buc
50

33100000-1

Lotul 28: ER

buc
50

33100000-1

Lotul 29: EpsteinBarr Virus (EBV
CS1-4)

buc
50

33100000-1

Lotul 30: FSH

buc
50

33100000-1

Lotul 31: Lambda

buc
50

33100000-1

Lotul 32: MUC 2

buc
50

33100000-1

Lotul 33: MUC 6

buc

33100000-1

Lotul 34:

buc

50

Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii

MD38TRPC
CC518430A0
0076AA

Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în

MD38TRPC
CC518430A0
0076AA

MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
MD38TRPC
CC518430A0
0076AA

MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
MD38TRPC
CC518430A0
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MUC5AC (MRQ19)
50
33100000-1

Lotul 35: MOC-31

buc
50

33100000-1

Lotul 36: HMB 45
(Melanosome)

buc
50

33100000-1

Lotul 37: PR (1E2)

buc
50

33100000-1

Lotul 38: PMS2
(A16-4)

buc
50

33100000-1

Lotul 39: Beta
Catenina

buc
50

33100000-1

Lotul 40: PSA

buc
50

33100000-1

Lotul 41:
TFE3(MRQ-37)

buc
50

33100000-1

Lotul 42: FITC
Anti-C3 Prymary
Antibody

buc
50

33100000-1

Lotul 43: FITC
Anti-C1q Prymary
Antibody

buc

termen de 30 zile
din data comenzii

0076AA

Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii

MD38TRPC
CC518430A0
0076AA

Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii

MD38TRPC
CC518430A0
0076AA

MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
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33100000-1

33100000-1

33100000-1

33100000-1

33100000-1

33100000-1

33100000-1

33100000-1

33100000-1
33100000-1

Lotul 44: Protease
1

Lotul 45: Protease
3
Lotul 46: 10X EZ
PREP SOLUTION
Lotul 47: LCS

Lotul 48: 10X SSC
Solution
Lotul 49: Reaction
Buffer Concentrate

buc

buc

Litri

litri

Litri

Litri

Lotul 50: CC1,Cell
Litri
Cell Conditioning
Solution
Lotul 51: CC2,
Cell Cell
Conditioning
Solution
Lotul 52:
Hematoxilin II

Litr

250

250

25

30

6

25

10

6

buc

1

buc

15

Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii

MD38TRPC
CC518430A0
0076AA

Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii

MD38TRPC
CC518430A0
0076AA

Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul

MD38TRPC
CC518430A0
0076AA

MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
MD38TRPC
CC518430A0
0076AA

MD38TRPC
CC518430A0
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Lotul 53:
Hematoxylin
33100000-1

33100000-1

33100000-1

33100000-1

33100000-1

33100000-1

33100000-1

33100000-1

33100000-1

Lotul 54: Bluing
Reagent

Lotul 55: Silver
Wash II
Lotul 56: Opti
View Dab IHC
Detection Kit
Lotul 57: Opti
View Amplification
Detection Kit
Lotul 58:
Amplification Kit
Lotul 59: Ultra
View Universal
DAB
Lotul 60: Red
Detection Kit
Lotul 61: Ventana
Red ISH DIG
Detection KIT
Lotul 62: Ventana

buc

Litri

buc

buc

buc

buc

buc

15

4

1

1

1

15

1

buc

1

buc

1

anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii

0076AA

Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii

MD38TRPC
CC518430A0
0076AA

Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii

MD38TRPC
CC518430A0
0076AA

Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii

MD38TRPC
CC518430A0
0076AA

Pe parcursul
anului 2022, în

MD38TRPC
CC518430A0

MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
MD38TRPC
CC518430A0
0076AA

MD38TRPC
CC518430A0
0076AA

MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
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termen de 30 zile
din data comenzii

0076AA

Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii
Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii

MD38TRPC
CC518430A0
0076AA

2

Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii

MD38TRPC
CC518430A0
0076AA

2

Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii

MD38TRPC
CC518430A0
0076AA

2

Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii

MD38TRPC
CC518430A0
0076AA

2

Pe parcursul
anului 2022, în
termen de 30 zile
din data comenzii

MD38TRPC
CC518430A0
0076AA

Silver ISH DNP
Detection KIT
33100000-1

33100000-1

33100000-1

33100000-1

33100000-1

33100000-1

33100000-1

Lotul 63: Hyb
Ready Solution
Lotul 64: ISH
Protease 3

Lotul 65: Ventana
HER 2 Dual ISH
DNA Probe Coctail
Lotul 66: KIT
PACK, EBAR
(US/EUROPE)
Lotul 67:
RIBBON, EBAR
PRINTER
Lotul 68:
ASSY,Reag.Disp.C
ard,
Lotul 69: ASSY,
Prep Kit, BM, BM
XT, BM LT

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

1

1

1

MD38TRPC
CC518430A0
0076AA
MD38TRPC
CC518430A0
0076AA

Total:
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________
Ofertantul: ___________________

Adresa: ________________________________________________________
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Anexa nr. 24
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___

CONTRACT Nr.
privind achiziţia a reactivelor și consumabilelor pentru dispozitive medicale de tip închis pentru
secția morfopatologie pentru anul 2022
I PARTEA GENERALĂ

Obiectul achiziției reactive și consumabile pentru dispozitive medicale de tip închis pentru secția
morfopatologie pentru anul 2022
Cod CPV: 33100000-1
“___”_________2021

mun. Chișinău

Autoritatea contractantă

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii
______________________________________,

IMSP SCR „Timofei Moșneaga”,

(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)

(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)

reprezentată prin ________________________,

reprezentată prin dl director Andrei UNCUȚA,

(funcţia, numele, prenumele)

care acţionează în baza ___________________,

(funcţia, numele, prenumele)

care acţionează în baza regulamentului,

(statut, regulament, hotărîre etc.)

(statut, regulament, hotărîre etc.)

denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator

denumit(a) în continuare Cumpărător

______________________________________,

18.03.2003, IDNO: 1003600150783

(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat)

pe de o parte,

(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat)

pe de altă parte,

ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:
a.
Achiziţionarea reactivelor și consumabilelor pentru dispozitive medicale de tip închis pentru
secția morfopatologie pentru anul 2022,
(denumirea bunului)

denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip LD nr._______
din_________________,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului „___” ___________________.
b.

Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului:
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a)
b)
c)

Specificaţia tehnică;
Specificația de preț;
Caietul de sarcini.

c.
În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului,
documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
d.
În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se
obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile şi să înlăture defectele lor în
conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
e.
Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de
contravaloare a livrării bunurilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract.
1.
Obiectul Contractului
1.1.
Furnizorul îşi asumă obligaţia de a livra/presta Bunurile conform Specificaţiei, care este parte
integrantă a prezentului Contract.
1.2.
Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile livrate de
Furnizorul.
1.3.
Calitatea Bunurilor se atestă prin avizele sanitare pentru apă și butelie.
2.
Termeni şi condiţii de livrare
2.1.
Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în termen de 30 zile din data comenzii, la
necesitatea Autorității Contractante.
2.2.
Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: Certificate de conformitate sau declaratie de
conformitate, instructiuni de utilizare (la caz).
2.3.
Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la
momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul
în care sunt prezentate documentele de mai sus.
3.
Preţul şi condiţii de plată
3.1.
Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind
indicat Specificaţia prezentului Contract.
3.2.
Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie:
__________________________________lei MD.
(suma cu cifre şi litere)

3.3.
Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti.
3.4.
Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: Achitarea în termen de 30 de zile de la
data prezentării și acceptării facturii fiscale de către Cumpărător.
3.5.
Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului indicat în
prezentul Contract.
4.
Condiţii de predare-primire
4.1.
Bunurile se consideră predate de către Furnizor şi recepţionate de către Cumpărător dacă:
a)
cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi
documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
b)
calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie;
c)
ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie și Caietul de
Sarcini.
4.2.
Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată
cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei
clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4
corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în
punctul 10.3.
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5.
Standarde
5.1.
Bunurile furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în
propunerea sa tehnică.
5.2.
Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele
sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor.
6.
Obligaţiile părţilor
6.1.
În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă:
a)
să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract;
b)
să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice,
prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
c)
să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător în
termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;
d)
să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de
către Cumpărător.
6.2.
În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:
a)
să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a
Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;
b)
să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul
Contract.
7.
Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului
7.1.
Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor
conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care
justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de
pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor).
7.2.
Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată
să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care
justifică neexecutarea contractului.
7.3.
Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi
termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător
de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe.
7.4
În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică
prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a
contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional,
privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul
suspendării și executării ulterioare a contractului.
8.
Rezoluțiunea
8.1.
Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.
8.2.
Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:
a)
Cumpărător în caz de refuz al Furnizoruluide a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
b)
Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite;
c)
Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;
d)
Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a
pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract.
8.3
Cumpărătorul are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia
în una dintre următoarele situaţii:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție
publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a
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obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la
care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești
naționale sau, după caz, internaționale.
8.4.
Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 10 zile
lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.
8.5.
Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile lucrătoare de la primirea
notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția
rezoluțiunea.
9.
Reclamaţii
9.1.
Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului la momentul
recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului.
9.2.
Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului în termen de 10 zile de
la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie
independentă neutră şi autorizată în acest sens sau constatarea de către persoanele responsabile a
Cumpărătorului.
9.3.
Furnizorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 10 zile de la data primirii
acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.
9.4.
În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul este obligat, în termen de 10 zile, să livreze
suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii
necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului.
9.5.
Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru
viciile ascunse.
9.6.
În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia
independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt
suportate de partea vinovată.
10.
Sancţiuni
10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este prin transfer la
contul Beneficiarului, în cuantum de 5% din valoarea contractului.
10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de
bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile
punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a
contractului.
10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirei în valoare de
0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 30 % din suma
totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, Furnizorul prezintă
Cumpărătorului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul acceptă, Furnizorul prelungește
termenul de valabilitate a garanției de bună executare (dacă garanția era în termen de expirare), în caz
contrar se consideră ca fiind refuz de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului i
se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate
cu prevederile pct.10.1.
10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorulpoartă plata despăgubirei în valoare de 0,1 % din
suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 15 % din suma totală a
prezentului contract.
10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și,
termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.
10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de
către Cumpărător din suma plăţii pentru Bunurile livrate.
11.
11.1.
a)

Drepturi de proprietate intelectuală
Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
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(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele
folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi
b)
daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o
astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
12.
Dispoziţii finale
12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale
amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă
conform legislaţiei Republicii Moldova.
12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării
clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au
fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.
12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în
prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi.
12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este
remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se
întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator,
Cumpărător/Beneficiar.
12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării
la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă
din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest
contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului
trezorerial.
12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2022.
12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data
aplicării ultimei semnături de către una din părți.
12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
II. CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
13.1 Cumpărătorul va solicita livrarea bunurile –la necesitate, în dependență de consumurile reale ale
instituției și fluxul de pacienți.
13.2 Cumpărătorul este în drept să nu solicite executarea Contractului în proporții de 100%. Executarea
contractului este determinată de factori ce nu depind de voința Cumpărătorului precum ar fi: fluxul de
pacienți, diversitatea intervențiilor/ tratamentelor, situații de urgență (ex. Covid-19) și alți factori care
influențează cantitatea de bunuri utilizată în activitatea instituției.

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR
Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpărătorul/Beneficiarul
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Adresa poştală:
Telefon:
Cod fiscal:
Banca:
Cod:
IBAN

Adresa poştală:
Telefon:
Cod fiscal:
Banca:
Cod:
IBAN

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii
Cumpărătorul/Beneficiarul

.

Anexa nr. 1
la contractul nr. ___________
Din „____” _____ 20_______
SPECIFICAŢII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22
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SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii
Cumpărătorul/Beneficiarul

Anexa nr. 2
la contractul nr.__________
din “____” ________ 20___
SPECIFICAŢII DE PREŢ - conform datelor din anexa nr. 23
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SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii
Cumpărătorul/Beneficiarul
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