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ANUNȚ ACHIZIȚIE TESTE RAPIDE
ARAS - Asociația Română Anti-SIDA, cu sediul social în Șos. Pantelimon, nr.86, sector 2, București,
CIF 5466592, dorește să achiziționeze în cadrul proiectului ACCES: TESTARE ȘI CONSILIERE 400 de
teste rapide de depistare a infecției cu virusurile HIV1 și HIV 2, 400 de teste rapide de depistare a
infecției cu virusul hepatitei B (VHB) și 400 de teste rapide de depistare a infecției cu virusul
hepatitei C (VHC), conform următoarelor specificații tehnice:
1.Denumire produs: Test rapid pentru detecția Anti-HIV 1/2/O din sânge total
Scop: Pentru detecția calitativă a anticorpilor (IgG, IgA si IgM) generați împotriva tuturor
subtipurilor HIV și anume HIV-1 (inclusiv grupul O) și HIV-2 din sânge integral.
Reactivi: Antigen HIV recombinant și antigen HIV recombinant conjugați cu particule de aur
coloidal.
Componentele trusei: Fiecare test conține soluția sau reactivii necesari testării.
Ambalaj: Fiecare test este ambalat individual (se evită astfel contaminările încrucișate și se
respectă precauțiunile universale). Conține instrucțiuni de utilizare și marcaj CE.
Sensibilitate și specificitate: minim 99%
Cantitate: 400 bucăți
Preț: exprimat în lei cu TVA/bucată.
Depozitare: Permit depozitare la temperatura camerei.
Valabilitate: Minim 6 luni de la data livrării.
Adresa și programul de livrare: București, adresa exactă va fi transmisă doar operatorului
economic selectat. Livrarea trebuie efectuată în cel mult 1 săptămână de la primirea comenzii
ferme, la destinaţia finală menţionată.
2.Denumire produs: Test rapid pentru detecția anticorpilor anti-HCV (HCVab) din probe de
sânge total
Scop: Testul Anti-HCV cromatografic rapid, pentru detecția calitativă a anticorpilor sintetizați
împotriva proteinelor ce sunt codificate de secvențe conservate a genomului HCV (CORE, NS3,
NS4, NS5) din probele umane de sânge total, ser sau plasmă.
Reactivi: Antigen recombinat HCV (CORE, NS3, NS4, NS5), Antigen recombinat HCV (CORE, NS3,
NS4, NS5) conjugat cu particule de aur coloidal.
Componentele trusei: Fiecare test conține soluția sau reactivii necesari testării.
Ambalaj: Fiecare test este ambalat individual (se evită astfel contaminările încrucișate și se
respectă precauțiunile universale). Conține instrucțiuni de utilizare și marcaj CE.
Sensibilitate: 100%.
Specificitate: 99,8%.
Cantitate: 400 bucăți
Preț: exprimat în lei cu TVA/bucată.
Depozitare: Permit depozitare la temperatura camerei.
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Valabilitate: Minim 6 luni de la data livrării.
Adresa și programul de livrare: București, adresa exactă va fi transmisă doar operatorului
economic selectat. Livrarea trebuie efectuată în cel mult 1 săptămână de la primirea comenzii
ferme, la destinaţia finală menţionată.
3.Denumire produs: Test rapid pentru detecția antigenului de suprafață HBs din sânge total
Scop: Pentru testare infectie acută sau cronică:
Infecție acută: HbsAg (+), Anti-HBc (+), Anti-HBc IgM( +), Anti-HBs ( -)
Infecție cronică: HbsAg (+), Anti-HBc (+), Anti-Hbc IgM (-), Anti HBs (- )
Componentele trusei: Fiecare test conține soluția sau reactivii necesari testării.
Ambalaj: Fiecare test este ambalat individual (se evită astfel contaminările încrucișate și se
respectă precauțiunile universale). Conține instrucțiuni de utilizare și marcaj CE.
Sensibilitate: 100%
Specificitate:- 99.99% - 100
Cantitate: 400 bucăți
Preț: exprimat în lei cu TVA/bucată.
Depozitare: Permit depozitare la temperatura camerei.
Valabilitate: Minim 6 luni de la data livrării.
Adresa și programul de livrare: București, adresa exactă va fi transmisă doar operatorului
economic selectat. Livrarea trebuie efectuată în cel mult 1 săptămână de la primirea comenzii
ferme, la destinaţia finală menţionată.
Plata se va efectua în lei, 100% după livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată –
pe baza facturii furnizorului şi a procesului-verbal de recepţie.
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