




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

nr. 17/04716 26.12.2017din

Denumirea autorităţii contractante: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

Achizționarea centralizată de dezinfectanți (biodistructivi) conform necesităților IMSP,
pentru anul 2018.Obiectul achiziției:
24455000-8Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  103  din  26.12.2017.

În scopul achiziţionării "Achizționarea centralizată de dezinfectanți (biodistructivi) conform necesităților IMSP, pentru anul
2018."

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: CNAM

Cumpărătorul  invită  operatorii  economici  interesaţi,  care  îi  pot  satisface  necesităţile,  să  participe  la  procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor   Bunuri:

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1 Dezinfectarea și curățarea instrumentelor
medicale (cu excepția opticelor)
(ambalaj ≤ 5 litri inclusiv)

156650.00Litru1.1 Dezinfectarea și curățarea instrumentelor
medicale (cu excepția opticelor)
(ambalaj ≤ 5 litri inclusiv)

 ***Litri soluție de lucru***
Acțiunea dezinfectantului:
virucidă
bactericidă
fungicidă
Certificări:
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
- certificat de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către articipant) sau
declarație privind obligativitatea
înregistrării dispozitivului medical
pînă la prima livrare (semnată și
ștampilată de către participant);
- Certificat CE și/sau SM și/sau
declaratiție de conformitate CE  în
funcție de evaluarea conformității,
cu anexele corespunzătoare –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- Certificat ISO 13485 și ISO 9001
- confirmata prin aplicarea
semnaturii si stampilei
Participantului
- Fisa tehnica de securitate a
produsului chimic - copie sau
original - în limbă de circulație
internațională și traducerea în limba
română, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei

24455000-8



pag. 2

CantitateaUnitatea de
măsura

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

156650.00Litru1.1 Dezinfectarea și curățarea instrumentelor
medicale (cu excepția opticelor)
(ambalaj ≤ 5 litri inclusiv)

Participantului.
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, în limba engleză sau
rusă inclusiv şi traducerea în limba
de stat la livrare - copie sau original
confirmată prin semnătura și
ștampila participantului.
Cerinţe tehnice:
- substanţă activă
Didecildimetilammoniu clorid
7,0%-9,0%,
- produs concentrat lichid
- cu inhibitori de coroziune;
- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv
- termen total de valabilitate produs
nu mai puțin de 2 ani.
Expoziția (minut):
≤ 60 min

24455000-8

2 Dezinfectarea și curățarea instrumentelor
medicale (cu excepția opticelor)
(ambalaj ≤ 1 litru)

610800.00Litru2.1 Dezinfectarea și curățarea instrumentelor
medicale (cu excepția opticelor)
(ambalaj ≤ 1 litru)

 ***Litri soluție de lucru***
Acțiunea dezinfectantului:
virucidă
bactericidă
fungicidă
Certificări:
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
- certificat de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către articipant) sau
declarație privind obligativitatea
înregistrării dispozitivului medical
pînă la prima livrare (semnată și
ștampilată de către participant);
- Certificat CE și/sau SM și/sau
declaratiție de conformitate CE  în
funcție de evaluarea conformității,
cu anexele corespunzătoare –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- Certificat ISO 13485 și ISO 9001
- confirmata prin aplicarea
semnaturii si stampilei
Participantului
- Fisa tehnica de securitate a
produsului chimic - copie sau
original - în limbă de circulație
internațională și traducerea în limba
română, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului.
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

610800.00Litru2.1 Dezinfectarea și curățarea instrumentelor
medicale (cu excepția opticelor)
(ambalaj ≤ 1 litru)

fiecare lot.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, în limba engleză sau
rusă inclusiv şi traducerea în limba
de stat la livrare - copie sau original
confirmată prin semnătura și
ștampila participantului.
Cerinţe tehnice:
- substanţă activă
Didecildimetilammoniu clorid
7,0%-9,0%,
- produs concentrat lichid
- cu inhibitori de coroziune;
- ambalaj ≤ 1 litri inclusiv
- termen total de valabilitate produs
nu mai puțin de 2 ani.
Expoziția (minut):
≤ 60 min

24455000-8

3 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și
dispozitivelor medicale (cu excepția
opticelor)
(ambalaj ≤ 5 litri)

995800.00Litru3.1 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și
dispozitivelor medicale (cu excepția opticelor)
(ambalaj ≤ 5 litri)

 ***Litri soluție de lucru***
Acțiunea dezinfectantului:
virucidă
bactericidă
fungicidă
Certificări:
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
- certificat de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către articipant) sau
declarație privind obligativitatea
înregistrării dispozitivului medical
pînă la prima livrare (semnată și
ștampilată de către participant);
- Certificat CE și/sau SM și/sau
declaratiție de conformitate CE  în
funcție de evaluarea conformității,
cu anexele corespunzătoare –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- Certificat ISO 13485 și ISO 9001
- confirmata prin aplicarea
semnaturii si stampilei
Participantului
- Fisa tehnica de securitate a
produsului chimic - copie sau
original - în limbă de circulație
internațională și traducerea în limba
română, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului.
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, în limba engleză sau

24455000-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

995800.00Litru3.1 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și
dispozitivelor medicale (cu excepția opticelor)
(ambalaj ≤ 5 litri)

rusă inclusiv şi traducerea în limba
de stat la livrare - copie sau original
confirmată prin semnătura și
ștampila participantului.
Cerinţe tehnice:
- substanţă activă
Didecildimetilammoniu clorid
7,0%-9,0%,
- produs concentrat lichid
- cu inhibitori de coroziune;
- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv
- termen total de valabilitate produs
nu mai puțin de 2 ani.
Expoziția (minut):
≤ 60 min

24455000-8

4 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și
dispozitivelor medicale (cu excepția
opticelor)
(ambalaj ≤ 1 litru)

460810.00Litru4.1 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și
dispozitivelor medicale (cu excepția opticelor)
(ambalaj ≤ 1 litru)

 ***Litri soluție de lucru***
Acțiunea dezinfectantului:
virucidă
bactericidă
fungicidă
Certificări:
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
- certificat de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către articipant) sau
declarație privind obligativitatea
înregistrării dispozitivului medical
pînă la prima livrare (semnată și
ștampilată de către participant);
- Certificat CE și/sau SM și/sau
declaratiție de conformitate CE  în
funcție de evaluarea conformității,
cu anexele corespunzătoare –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- Certificat ISO 13485 și ISO 9001
- confirmata prin aplicarea
semnaturii si stampilei
Participantului
- Fisa tehnica de securitate a
produsului chimic - copie sau
original - în limbă de circulație
internațională și traducerea în limba
română, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului.
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, în limba engleză sau
rusă inclusiv şi traducerea în limba
de stat la livrare - copie sau original
confirmată prin semnătura și
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

460810.00Litru4.1 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și
dispozitivelor medicale (cu excepția opticelor)
(ambalaj ≤ 1 litru)

ștampila participantului.
Cerinţe tehnice:
- substanţă activă
Didecildimetilammoniu clorid
7,0%-9,0%,
- produs concentrat lichid
- cu inhibitori de coroziune;
- ambalaj ≤ 1 litri inclusiv
- termen total de valabilitate produs
nu mai puțin de 2 ani.
Expoziția (minut):
≤ 60 min

24455000-8

5 Dezinfectarea si curatirea suprafetelor si
dispozitivelor medicale (cu exceptia
opticelor)
(ambalaj ≤ 5 litri)

362550.00Litru5.1 Dezinfectarea si curatirea suprafetelor si
dispozitivelor medicale (cu exceptia opticelor)
(ambalaj ≤ 5 litri)

 ***Litri soluție de lucru***
Acțiunea dezinfectantului:
virucidă
bactericidă
fungicidă
Certificări:
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
- certificat de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către articipant) sau
declarație privind obligativitatea
înregistrării dispozitivului medical
pînă la prima livrare (semnată și
ștampilată de către participant);
- Certificat CE și/sau SM și/sau
declaratiție de conformitate CE  în
funcție de evaluarea conformității,
cu anexele corespunzătoare –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- Certificat ISO 13485 și ISO 9001
- confirmata prin aplicarea
semnaturii si stampilei
Participantului
- Fisa tehnica de securitate a
produsului chimic - copie sau
original - în limbă de circulație
internațională și traducerea în limba
română, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului.
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, în limba engleză sau
rusă inclusiv şi traducerea în limba
de stat la livrare - copie sau original
confirmată prin semnătura și
ștampila participantului.
Cerinţe tehnice:
- substanţă activă: aldehida

24455000-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

362550.00Litru5.1 Dezinfectarea si curatirea suprafetelor si
dispozitivelor medicale (cu exceptia opticelor)
(ambalaj ≤ 5 litri)

glutarica, sare cuaternara de amoniu
- produs concentrat lichid
- cu inhibitori de coroziune;
- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv
- termen total de valabilitate produs
nu mai puțin de 2 ani.
Expoziția (minut):
≤ 30 min

24455000-8

6 Dezinfectarea si curatirea suprafetelor si
dispozitivelor medicale (cu exceptia
opticelor)
(ambalaj ≤ 1 litru)

534320.00Litru6.1 Dezinfectarea si curatirea suprafetelor si
dispozitivelor medicale (cu exceptia opticelor)
(ambalaj ≤ 1 litru)

 ***Litri soluție de lucru***
Acțiunea dezinfectantului:
virucidă
bactericidă
fungicidă
Certificări:
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
- certificat de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către articipant) sau
declarație privind obligativitatea
înregistrării dispozitivului medical
pînă la prima livrare (semnată și
ștampilată de către participant);
- Certificat CE și/sau SM și/sau
declaratiție de conformitate CE  în
funcție de evaluarea conformității,
cu anexele corespunzătoare –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- Certificat ISO 13485 și ISO 9001
- confirmata prin aplicarea
semnaturii si stampilei
Participantului
- Fisa tehnica de securitate a
produsului chimic - copie sau
original - în limbă de circulație
internațională și traducerea în limba
română, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului.
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, în limba engleză sau
rusă inclusiv şi traducerea în limba
de stat la livrare - copie sau original
confirmată prin semnătura și
ștampila participantului.
Cerinţe tehnice:
- substanţă activă: aldehida
glutarica, sare cuaternara de amoniu
- produs concentrat lichid
- cu inhibitori de coroziune;
- ambalaj ≤ 1 litri inclusiv

24455000-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

534320.00Litru6.1 Dezinfectarea si curatirea suprafetelor si
dispozitivelor medicale (cu exceptia opticelor)
(ambalaj ≤ 1 litru)

- termen total de valabilitate produs
nu mai puțin de 2 ani.
Expoziția (minut):
≤ 30 min

24455000-8

7 Dezinfectarea, curățarea utilajului medical,
sistemelor de ventilare și climatizatoare
pentru spațiile medicale
(ambalaj ≤ 5 litri)

156520.00Litru7.1 Dezinfectarea, curățarea utilajului medical,
sistemelor de ventilare și climatizatoare pentru
spațiile medicale
(ambalaj ≤ 5 litri)

 ***Litri soluție de lucru***
Acțiunea dezinfectantului:
virucidă
bactericidă
tuberculocidă
Certificări:
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
- certificat de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către articipant) sau
declarație privind obligativitatea
înregistrării dispozitivului medical
pînă la prima livrare (semnată și
ștampilată de către participant);
- Certificat CE și/sau SM și/sau
declaratiție de conformitate CE  în
funcție de evaluarea conformității,
cu anexele corespunzătoare –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- Certificat ISO 13485 și ISO 9001
- confirmata prin aplicarea
semnaturii si stampilei
Participantului
- Fisa tehnica de securitate a
produsului chimic - copie sau
original - în limbă de circulație
internațională și traducerea în limba
română, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului.
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, în limba engleză sau
rusă inclusiv şi traducerea în limba
de stat la livrare - copie sau original
confirmată prin semnătura și
ștampila participantului.
Cerinţe tehnice:
 - substanţă activă
Didecildimetilammoniu clorid
0,75%-2%, Fenoxipropanol, Acetat
de alchilguanidina
- produs concentrat lichid
- cu inhibitori de coroziune;
- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv
- termen total de valabilitate produs

24455000-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

156520.00Litru7.1 Dezinfectarea, curățarea utilajului medical,
sistemelor de ventilare și climatizatoare pentru
spațiile medicale
(ambalaj ≤ 5 litri)

nu mai puțin de 2 ani.
Expoziția:
≤ 30 min

24455000-8

8 Dezinfectarea, curățarea utilajului medical,
sistemelor de ventilare și climatizatoare
pentru spațiile medicale
(ambalaj ≤ 1 litru)

100420.00Litru8.1 Dezinfectarea, curățarea utilajului medical,
sistemelor de ventilare și climatizatoare pentru
spațiile medicale
(ambalaj ≤ 1 litru)

 ***Litri soluție de lucru***
Acțiunea dezinfectantului:
virucidă
bactericidă
tuberculocidă
Certificări:
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
- certificat de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către articipant) sau
declarație privind obligativitatea
înregistrării dispozitivului medical
pînă la prima livrare (semnată și
ștampilată de către participant);
- Certificat CE și/sau SM și/sau
declaratiție de conformitate CE  în
funcție de evaluarea conformității,
cu anexele corespunzătoare –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- Certificat ISO 13485 și ISO 9001
- confirmata prin aplicarea
semnaturii si stampilei
Participantului
- Fisa tehnica de securitate a
produsului chimic - copie sau
original - în limbă de circulație
internațională și traducerea în limba
română, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului.
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, în limba engleză sau
rusă inclusiv şi traducerea în limba
de stat la livrare - copie sau original
confirmată prin semnătura și
ștampila participantului.
Cerinţe tehnice:
 - substanţă activă
Didecildimetilammoniu clorid
0,75%-2%, Fenoxipropanol, Acetat
de alchilguanidina
- produs concentrat lichid
- cu inhibitori de coroziune;
- ambalaj ≤ 1 litri inclusiv

24455000-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

100420.00Litru8.1 Dezinfectarea, curățarea utilajului medical,
sistemelor de ventilare și climatizatoare pentru
spațiile medicale
(ambalaj ≤ 1 litru)

- termen total de valabilitate produs
nu mai puțin de 2 ani.
Expoziția:
≤ 30 min

24455000-8

9 Dezinfectarea și curățarea utilajului și
dispozitivelor medicale
(ambalaj ≤ 5 litri/kg)

520400.00Litru9.1 Dezinfectarea și curățarea utilajului și
dispozitivelor medicale
(ambalaj ≤ 5 litri/kg)

 ***Litri soluție de lucru***
Acțiunea dezinfectantului:
virucidă
bactericidă
tuberculocidă
Certificări:
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
- certificat de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către articipant) sau
declarație privind obligativitatea
înregistrării dispozitivului medical
pînă la prima livrare (semnată și
ștampilată de către participant);
- Certificat CE și/sau SM și/sau
declaratiție de conformitate CE  în
funcție de evaluarea conformității,
cu anexele corespunzătoare –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- Certificat ISO 13485 și ISO 9001
- confirmata prin aplicarea
semnaturii si stampilei
Participantului
- Fisa tehnica de securitate a
produsului chimic - copie sau
original - în limbă de circulație
internațională și traducerea în limba
română, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului.
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, în limba engleză sau
rusă inclusiv şi traducerea în limba
de stat la livrare - copie sau original
confirmată prin semnătura și
ștampila participantului.
Cerinţe tehnice:
- substanțe active perborat de sodiu
şi tetraacetiletilen diamină;
- produs concentrat lichid/solid;
- cu inhibitori de coroziune;
- ambalaj ≤ 5 litri/kg inclusiv
- termen total de valabilitate produs
nu mai puțin de 2 ani
Expoziția:
≤ 30 min

24455000-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

10 Dezinfectarea și curățarea utilajului și
dispozitivelor medicale
(ambalaj ≤1 litri/kg )

153480.00Litru10.1 Dezinfectarea și curățarea utilajului și
dispozitivelor medicale
(ambalaj ≤1 litri/kg )

 ***Litri soluție de lucru***
Acțiunea dezinfectantului:
virucidă
bactericidă
tuberculocidă
Certificări:
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
- certificat de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către articipant) sau
declarație privind obligativitatea
înregistrării dispozitivului medical
pînă la prima livrare (semnată și
ștampilată de către participant);
- Certificat CE și/sau SM și/sau
declaratiție de conformitate CE  în
funcție de evaluarea conformității,
cu anexele corespunzătoare –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- Certificat ISO 13485 și ISO 9001
- confirmata prin aplicarea
semnaturii si stampilei
Participantului
- Fisa tehnica de securitate a
produsului chimic - copie sau
original - în limbă de circulație
internațională și traducerea în limba
română, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului.
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, în limba engleză sau
rusă inclusiv şi traducerea în limba
de stat la livrare - copie sau original
confirmată prin semnătura și
ștampila participantului.
Cerinţe tehnice:
- substanțe active perborat de sodiu
şi tetraacetiletilen diamină;
- produs concentrat lichid/solid;
- cu inhibitori de coroziune;
- ambalaj ≤ 1 litri/kg inclusiv
- termen total de valabilitate produs
nu mai puțin de 2 ani
Expoziția:
≤ 30 min

24455000-8

11 Dezinfectarea și curățarea utilajului și
dispozitivelor medicale
(ambalaj ≤ 5 kg )

42000.00Litru11.1 Dezinfectarea și curățarea utilajului și  ***Litri soluție de lucru***24455000-8



pag. 11

CantitateaUnitatea de
măsura

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

42000.00Litru11.1 dispozitivelor medicale
(ambalaj ≤ 5 kg )

Acțiunea dezinfectantului:
virucidă
bactericidă
Certificări:
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
- certificat de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către articipant) sau
declarație privind obligativitatea
înregistrării dispozitivului medical
pînă la prima livrare (semnată și
ștampilată de către participant);
- Certificat CE și/sau SM și/sau
declaratiție de conformitate CE  în
funcție de evaluarea conformității,
cu anexele corespunzătoare –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- Certificat ISO 13485 și ISO 9001
- confirmata prin aplicarea
semnaturii si stampilei
Participantului
- Fisa tehnica de securitate a
produsului chimic - copie sau
original - în limbă de circulație
internațională și traducerea în limba
română, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului.
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, în limba engleză sau
rusă inclusiv şi traducerea în limba
de stat la livrare - copie sau original
confirmată prin semnătura și
ștampila participantului.
Cerinţe tehnice:
- substanțe active perborat de sodiu
şi tetraacetiletilen diamină;
- produs concentrat solid;
- cu inhibitori de coroziune;
- ambalaj ≤ 5 kg inclusiv
- termen total de valabilitate produs
nu mai puțin de 2 ani
Expoziția:
≤ 15 min

24455000-8

12 Dezinfectarea și curățarea utilajului și
dispozitivelor medicale
(ambalaj ≤1 kg )

191300.00Litru12.1 Dezinfectarea și curățarea utilajului și
dispozitivelor medicale
(ambalaj ≤1 kg )

 ***Litri soluție de lucru***
Acțiunea dezinfectantului:
virucidă
bactericidă
Certificări:
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a

24455000-8
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

191300.00Litru12.1 Dezinfectarea și curățarea utilajului și
dispozitivelor medicale
(ambalaj ≤1 kg )

produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
- certificat de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către articipant) sau
declarație privind obligativitatea
înregistrării dispozitivului medical
pînă la prima livrare (semnată și
ștampilată de către participant);
- Certificat CE și/sau SM și/sau
declaratiție de conformitate CE  în
funcție de evaluarea conformității,
cu anexele corespunzătoare –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- Certificat ISO 13485 și ISO 9001
- confirmata prin aplicarea
semnaturii si stampilei
Participantului
- Fisa tehnica de securitate a
produsului chimic - copie sau
original - în limbă de circulație
internațională și traducerea în limba
română, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului.
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, în limba engleză sau
rusă inclusiv şi traducerea în limba
de stat la livrare - copie sau original
confirmată prin semnătura și
ștampila participantului.
Cerinţe tehnice:
- substanțe active perborat de sodiu
şi tetraacetiletilen diamină;
- produs concentrat solid;
- cu inhibitori de coroziune;
- ambalaj ≤ 1 kg inclusiv
- termen total de valabilitate produs
nu mai puțin de 2 ani
Expoziția:
≤ 15 min

24455000-8

13 Sterilizarea și dezinfectarea dispozitivelor
medicale
(ambalaj ≤ 5 kg )

229700.00Litru13.1 Sterilizarea și dezinfectarea dispozitivelor
medicale
(ambalaj ≤ 5 kg )

 ***Litri soluție de lucru***
Acțiunea dezinfectantului:
(STERILIZARE)
virucidă
bactericidă
tuberculocidă,
fungicida,
sporicida
Certificări:
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a

24455000-8
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măsura

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

229700.00Litru13.1 Sterilizarea și dezinfectarea dispozitivelor
medicale
(ambalaj ≤ 5 kg )

acestuia;
- certificat de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către articipant) sau
declarație privind obligativitatea
înregistrării dispozitivului medical
pînă la prima livrare (semnată și
ștampilată de către participant);
- Certificat CE și/sau SM și/sau
declaratiție de conformitate CE  în
funcție de evaluarea conformității,
cu anexele corespunzătoare –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- Certificat ISO 13485 și ISO 9001
- confirmata prin aplicarea
semnaturii si stampilei
Participantului
- Fisa tehnica de securitate a
produsului chimic - copie sau
original - în limbă de circulație
internațională și traducerea în limba
română, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului.
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, în limba engleză sau
rusă inclusiv şi traducerea în limba
de stat la livrare - copie sau original
confirmată prin semnătura și
ștampila participantului.
Cerinţe tehnice:
- substanțe  active  perborat de
sodiu (acid peracetic) şi
tetraacetiletilen diamină
- produs solid;
- cu inhibitori de coroziune;
- ambalaj ≤ 5 kg inclusiv
- termen total de valabilitate produs
nu mai puțin de 2 ani
Expoziția:
≤ 30 min

24455000-8

14 Sterilizarea și dezinfectarea dispozitivelor
medicale
(ambalaj ≤1 kg )

151275.00Litru14.1 Sterilizarea și dezinfectarea dispozitivelor
medicale
(ambalaj ≤1 kg )

 ***Litri soluție de lucru***
Acțiunea dezinfectantului:
(STERILIZARE)
virucidă
bactericidă
tuberculocidă,
fungicida,
sporicida
Certificări:
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;

24455000-8
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

151275.00Litru14.1 Sterilizarea și dezinfectarea dispozitivelor
medicale
(ambalaj ≤1 kg )

- certificat de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către articipant) sau
declarație privind obligativitatea
înregistrării dispozitivului medical
pînă la prima livrare (semnată și
ștampilată de către participant);
- Certificat CE și/sau SM și/sau
declaratiție de conformitate CE  în
funcție de evaluarea conformității,
cu anexele corespunzătoare –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- Certificat ISO 13485 și ISO 9001
- confirmata prin aplicarea
semnaturii si stampilei
Participantului
- Fisa tehnica de securitate a
produsului chimic - copie sau
original - în limbă de circulație
internațională și traducerea în limba
română, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului.
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, în limba engleză sau
rusă inclusiv şi traducerea în limba
de stat la livrare - copie sau original
confirmată prin semnătura și
ștampila participantului.
Cerinţe tehnice:
- substanțe  active  perborat de
sodiu (acid peracetic) şi
tetraacetiletilen diamină
- produs solid;
- cu inhibitori de coroziune;
- ambalaj ≤ 1 kg inclusiv
- termen total de valabilitate produs
nu mai puțin de 2 ani
Expoziția:
≤ 30 min

24455000-8

15 Dezinfectarea dispozitivelor medicale
(ambalaj ≤ 5 kg )

21250.00Litru15.1 Dezinfectarea dispozitivelor medicale
(ambalaj ≤ 5 kg )

 ***Litri soluție de lucru***
Acțiunea dezinfectantului:
virucidă
bactericidă
Certificări:
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
- certificat de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către articipant) sau

24455000-8
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măsura

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

21250.00Litru15.1 Dezinfectarea dispozitivelor medicale
(ambalaj ≤ 5 kg )

declarație privind obligativitatea
înregistrării dispozitivului medical
pînă la prima livrare (semnată și
ștampilată de către participant);
- Certificat CE și/sau SM și/sau
declaratiție de conformitate CE  în
funcție de evaluarea conformității,
cu anexele corespunzătoare –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- Certificat ISO 13485 și ISO 9001
- confirmata prin aplicarea
semnaturii si stampilei
Participantului
- Fisa tehnica de securitate a
produsului chimic - copie sau
original - în limbă de circulație
internațională și traducerea în limba
română, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului.
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, în limba engleză sau
rusă inclusiv şi traducerea în limba
de stat la livrare - copie sau original
confirmată prin semnătura și
ștampila participantului.
Cerinţe tehnice:
- substanțe  active  perborat de
sodiu (acid peracetic) şi
tetraacetiletilen diamină
- produs solid;
- cu inhibitori de coroziune;
- ambalaj ≤ 5 kg inclusiv
- termen total de valabilitate produs
nu mai puțin de 2 ani
Expoziția:
≤ 15 min

24455000-8

16 Dezinfectarea dispozitivelor medicale
(ambalaj ≤1 kg )

11500.00Litru16.1 Dezinfectarea dispozitivelor medicale
(ambalaj ≤1 kg )

 ***Litri soluție de lucru***
Acțiunea dezinfectantului:
virucidă
bactericidă
Certificări:
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
- certificat de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către articipant) sau
declarație privind obligativitatea
înregistrării dispozitivului medical
pînă la prima livrare (semnată și
ștampilată de către participant);
- Certificat CE și/sau SM și/sau
declaratiție de conformitate CE  în

24455000-8
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măsura

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

11500.00Litru16.1 Dezinfectarea dispozitivelor medicale
(ambalaj ≤1 kg )

funcție de evaluarea conformității,
cu anexele corespunzătoare –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- Certificat ISO 13485 și ISO 9001
- confirmata prin aplicarea
semnaturii si stampilei
Participantului
- Fisa tehnica de securitate a
produsului chimic - copie sau
original - în limbă de circulație
internațională și traducerea în limba
română, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului.
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, în limba engleză sau
rusă inclusiv şi traducerea în limba
de stat la livrare - copie sau original
confirmată prin semnătura și
ștampila participantului.
Cerinţe tehnice:
- substanțe  active  perborat de
sodiu (acid peracetic) şi
tetraacetiletilen diamină
- produs solid;
- cu inhibitori de coroziune;
- ambalaj ≤ 1 kg inclusiv
- termen total de valabilitate produs
nu mai puțin de 2 ani
Expoziția:
≤ 15 min

24455000-8

17 Dezinfecţia suprafețelor cu semnificație
epidemiologică cît și alte tipuri de suprafețe

22479019.00Litru17.1 Dezinfecţia suprafețelor cu semnificație
epidemiologică cît și alte tipuri de suprafețe

 ***Litri soluție de lucru***
Acțiunea dezinfectantului:
virucidă
bactericidă
tuberculocidă
fungicidă
Certificări:
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
- certificatul de înregistrare de
stat/avizare sanitară a produsului
biodistructiv şi/sau  eliberat de
autoritatea națională competentă în
domeniu  şi /sau certificat de
înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de
Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale;
- Certificat CE și/sau SM și/sau
declaratiție de conformitate în
funcție de evaluarea conformității,
cu anexele corespunzătoare –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului

24455000-8
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

22479019.00Litru17.1 Dezinfecţia suprafețelor cu semnificație
epidemiologică cît și alte tipuri de suprafețe

- Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 - confirmata prin aplicarea
semnaturii si stampilei
Participantului
- Fisa tehnica de securitate a
produsului chimic - copie sau
original - în limbă de circulație
internațională și traducerea în limba
română, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului.
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, în limba engleză sau
rusă inclusiv şi traducerea în limba
de stat la livrare - copie sau original
confirmată prin semnătura și
ștampila participantului.
Cerinţe tehnice:
- substanță activă -
diclorizocianurat de sodiu;
- produs concentrat solid
(comprimate/tablete/pastile);
- termen total de valabilitate produs
nu mai puțin de 2 ani
Expoziția:
≤ 30 min

24455000-8

18 Dezinfecţia suprafețelor cu semnificație
epidemiologică cît și alte tipuri de suprafețe
(ambalaj ≤ 5 litri)

1697200.00Litru18.1 Dezinfecţia suprafețelor cu semnificație
epidemiologică cît și alte tipuri de suprafețe
(ambalaj ≤ 5 litri)

 ***Litri soluție de lucru***
Acțiunea dezinfectantului:
virucidă
bactericidă
fungicidă
tuberculocidă
Certificări:
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
- certificatul de înregistrare de
stat/avizare sanitară a produsului
biodistructiv şi/sau  eliberat de
autoritatea națională competentă în
domeniu  şi /sau certificat de
înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de
Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale;
- Certificat CE și/sau SM și/sau
declaratiție de conformitate în
funcție de evaluarea conformității,
cu anexele corespunzătoare –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 - confirmata prin aplicarea
semnaturii si stampilei
Participantului
- Fisa tehnica de securitate a
produsului chimic - copie sau

24455000-8
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1697200.00Litru18.1 Dezinfecţia suprafețelor cu semnificație
epidemiologică cît și alte tipuri de suprafețe
(ambalaj ≤ 5 litri)

original - în limbă de circulație
internațională și traducerea în limba
română, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului.
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, în limba engleză sau
rusă inclusiv şi traducerea în limba
de stat la livrare - copie sau original
confirmată prin semnătura și
ștampila participantului.
Cerinţe tehnice:
- substanță activă: clorura de alchil-
dimetil-benzil amoniu (se admit
substanțe adăugătoare); sa nu
contina aldehide, guanidină si
fenoli;
- produs concentrat lichid;
- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv
- termen total de valabilitate produs
nu mai puțin de 2 ani
Expoziția:
≤ 60 min

24455000-8

19 Dezinfecţia suprafețelor cu semnificație
epidemiologică cît și alte tipuri de suprafețe
(ambalaj ≤ 1 litru)

1029436.00Litru19.1 Dezinfecţia suprafețelor cu semnificație
epidemiologică cît și alte tipuri de suprafețe
(ambalaj ≤ 1 litru)

 ***Litri soluție de lucru***
Acțiunea dezinfectantului:
virucidă
bactericidă
fungicidă
tuberculocidă
Certificări:
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
- certificatul de înregistrare de
stat/avizare sanitară a produsului
biodistructiv şi/sau  eliberat de
autoritatea națională competentă în
domeniu  şi /sau certificat de
înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de
Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale;
- Certificat CE și/sau SM și/sau
declaratiție de conformitate în
funcție de evaluarea conformității,
cu anexele corespunzătoare –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 - confirmata prin aplicarea
semnaturii si stampilei
Participantului
- Fisa tehnica de securitate a
produsului chimic - copie sau
original - în limbă de circulație
internațională și traducerea în limba
română, confirmată prin aplicarea

24455000-8
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1029436.00Litru19.1 Dezinfecţia suprafețelor cu semnificație
epidemiologică cît și alte tipuri de suprafețe
(ambalaj ≤ 1 litru)

semnăturii și ștampilei
Participantului.
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, în limba engleză sau
rusă inclusiv şi traducerea în limba
de stat la livrare - copie sau original
confirmată prin semnătura și
ștampila participantului.
Cerinţe tehnice:
- substanță activă clorura: de alchil-
dimetil-benzil amoniu (se admit
substanțe adăugătoare); sa nu
contina aldehide, guanidină și
fenoli;
- produs concentrat lichid;
- ambalaj ≤ 1 litri inclusiv
- termen total de valabilitate produs
nu mai puțin de 2 ani
Expoziția:
≤ 60 min

24455000-8

20 Dezinfecţia rapida pentru suprafețele cu
semnificație epidemiologică cît și alte tipuri
de suprafețe (concentrat) EXEMPLU:
podea, pereți, etc..
(ambalaj ≤ 1 litru)

214400.00Litru20.1 Dezinfecţia rapida pentru suprafețele cu
semnificație epidemiologică cît și alte tipuri de
suprafețe (concentrat) EXEMPLU: podea,
pereți, etc..
(ambalaj ≤ 1 litru)

 ***Litri soluție de lucru***
Acțiunea dezinfectantului:
virucidă
bactericidă
fungicidă
Certificări:
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
- certificatul de înregistrare de
stat/avizare sanitară a produsului
biodistructiv şi/sau  eliberat de
autoritatea națională competentă în
domeniu  şi /sau certificat de
înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de
Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale;
- Certificat CE și/sau SM și/sau
declaratiție de conformitate în
funcție de evaluarea conformității,
cu anexele corespunzătoare –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 - confirmata prin aplicarea
semnaturii si stampilei
Participantului
- Fisa tehnica de securitate a
produsului chimic - copie sau
original - în limbă de circulație
internațională și traducerea în limba
română, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului.

24455000-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

214400.00Litru20.1 Dezinfecţia rapida pentru suprafețele cu
semnificație epidemiologică cît și alte tipuri de
suprafețe (concentrat) EXEMPLU: podea,
pereți, etc..
(ambalaj ≤ 1 litru)

- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, în limba engleză sau
rusă inclusiv şi traducerea în limba
de stat la livrare - copie sau original
confirmată prin semnătura și
ștampila participantului.
Cerinţe tehnice:
- substanta activa: săruri cuaternare
de amoniu
- produs concentrat lichid
- termen total de valabilitate produs
nu mai puțin de 2 ani
Expoziția (minut):
≤ 15 min

24455000-8

21 Dezinfecţia rapida pentru suprafețele cu
semnificație epidemiologică cît și alte tipuri
de suprafețe EXEMPLU: mobilierul din
sala de proceduri după fiecare pacient.
(ambalaj ≤ 1 litru)

56558.00Litru21.1 Dezinfecţia rapida pentru suprafețele cu
semnificație epidemiologică cît și alte tipuri de
suprafețe EXEMPLU: mobilierul din sala de
proceduri după fiecare pacient.
(ambalaj ≤ 1 litru)

Acțiunea dezinfectantului:
virucidă
bactericidă
tuberculocidă
fungicidă
Certificări:
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
- certificatul de înregistrare de
stat/avizare sanitară a produsului
biodistructiv şi/sau  eliberat de
autoritatea națională competentă în
domeniu  şi /sau certificat de
înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de
Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale;
- Certificat CE și/sau SM și/sau
declaratiție de conformitate în
funcție de evaluarea conformității,
cu anexele corespunzătoare –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 - confirmata prin aplicarea
semnaturii si stampilei
Participantului
- Fisa tehnica de securitate a
produsului chimic - copie sau
original - în limbă de circulație
internațională și traducerea în limba
română, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului.
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, în limba engleză sau
rusă inclusiv şi traducerea în limba

24455000-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

56558.00Litru21.1 Dezinfecţia rapida pentru suprafețele cu
semnificație epidemiologică cît și alte tipuri de
suprafețe EXEMPLU: mobilierul din sala de
proceduri după fiecare pacient.
(ambalaj ≤ 1 litru)

de stat la livrare - copie sau original
confirmată prin semnătura și
ștampila participantului.
Cerinţe tehnice:
- dotat cu pulverizator
- substanta activa pe baza de alcool
- produs gata pentru ultilizare
- termen total de valabilitate produs
nu mai puțin de 2 ani
Expoziția (minut):
≤ 120 secunde

24455000-8

22 Dezinfecţia deșeurilor medicale
26695.00Kilogram22.1 Dezinfecţia deșeurilor medicale Acțiunea dezinfectantului:

Virucidă
bactericidă
tuberculocidă
Certificări:
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
- certificatul de înregistrare de
stat/avizare sanitară a produsului
biodistructiv şi/sau  eliberat de
autoritatea națională competentă în
domeniu  şi /sau certificat de
înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de
Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale;
- Certificat CE și/sau SM și/sau
declaratiție de conformitate în
funcție de evaluarea conformității,
cu anexele corespunzătoare –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 - confirmata prin aplicarea
semnaturii si stampilei
Participantului
- Fisa tehnica de securitate a
produsului chimic - copie sau
original - în limbă de circulație
internațională și traducerea în limba
română, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului.
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, în limba engleză sau
rusă inclusiv şi traducerea în limba
de stat la livrare - copie sau original
confirmată prin semnătura și
ștampila participantului.
Cerinţe tehnice:
- substanța activă clor activ 26% -
32%
- produs concentrat pulbere;
- pentru toate formele de deșeuri
medicale;
Expoziția:
≤ 120 min

24455000-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

23 Peroxid de hidrogen 6%
(ambalaj 5 l)

42555.00Litru23.1 Peroxid de hidrogen 6%
(ambalaj 5 l)

Certificări:
- declarație de la producător despre
disponibilitatea de a livra produsul
pe parcursul perioadei contractului
și în volumul deplin al contractului
- original de la producător cu
semnătură și ștampilă a
producătorului și ofertantului
- certificat de la producător care să
confirme destinația medicală a
produsului - copie sa original
confirmată prin semnătura și
ștampila ofertantului
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
- certificatul de înregistrare de
stat/avizare sanitară a produsului
biodistructiv şi/sau  eliberat de
autoritatea națională competentă în
domeniu  şi /sau certificat de
înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de
Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale;
- Certificat CE și/sau SM și/sau
declaratiție de conformitate în
funcție de evaluarea conformității,
cu anexele corespunzătoare –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 - confirmata prin aplicarea
semnaturii si stampilei
Participantului
- Fisa tehnica de securitate a
produsului chimic - copie sau
original - în limbă de circulație
internațională și traducerea în limba
română, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului.
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, în limba engleză sau
rusă inclusiv şi traducerea în limba
de stat la livrare - copie sau original
confirmată prin semnătura și
ștampila participantului.
Cerinţe tehnice:
- ambalaj 5 l, întunecat, cu inel de
protectie, sigilat de la producător
- substanța activă peroxid de
hidrogen 6%
- produs gata pentru ultilizare
- utilizare simultan pentru
dezinfecţie și prelucrare;
- termen total de valabilitate nu mai
puțin de 1 an

24455000-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

42555.00Litru23.1 Peroxid de hidrogen 6%
(ambalaj 5 l)

24455000-8

24 Peroxid de hidrogen 6%
(ambalaj 1 l)

13617.00Litru24.1 Peroxid de hidrogen 6%
(ambalaj 1 l)

Certificări:
- declarație de la producător despre
disponibilitatea de a livra produsul
pe parcursul perioadei contractului
și în volumul deplin al contractului
- original de la producător cu
semnătură și ștampilă a
producătorului și ofertantului
- certificat de la producător care să
confirme destinația medicală a
produsului - copie sa original
confirmată prin semnătura și
ștampila ofertantului
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
- certificatul de înregistrare de
stat/avizare sanitară a produsului
biodistructiv şi/sau  eliberat de
autoritatea națională competentă în
domeniu  şi /sau certificat de
înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de
Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale;
- Certificat CE și/sau SM și/sau
declaratiție de conformitate în
funcție de evaluarea conformității,
cu anexele corespunzătoare –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 - confirmata prin aplicarea
semnaturii si stampilei
Participantului
- Fisa tehnica de securitate a
produsului chimic - copie sau
original - în limbă de circulație
internațională și traducerea în limba
română, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului.
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, în limba engleză sau
rusă inclusiv şi traducerea în limba
de stat la livrare - copie sau original
confirmată prin semnătura și
ștampila participantului.
Cerinţe tehnice:
- ambalaj 1 l, întunecat, cu inel de
protectie, sigilat de la producător
- substanța activă peroxid de
hidrogen 6%
- produs gata pentru ultilizare
- utilizare simultan pentru
dezinfecţie și prelucrare;

24455000-8
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măsura

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

13617.00Litru24.1 Peroxid de hidrogen 6%
(ambalaj 1 l)

- termen total de valabilitate nu mai
puțin de 1 an

24455000-8

25 Dezinfecţia igienică şi chirurgicală a
mâinilor
(ambalaj ≤ 1 litru)

23316.00Litru25.1 Dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor
(ambalaj ≤ 1 litru)

Acțiunea dezinfectantului:
virucidă
bactericidă
tuberculocidă
Certificări:
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
- certificat de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către articipant) sau
declarație privind obligativitatea
înregistrării dispozitivului medical
pînă la prima livrare (semnată și
ștampilată de către participant);
- Să corespundă recomandarilor
(standardelor) OMS (WHO)
- Certificat CE și/sau SM și/sau
declaratiție de conformitate CE  în
funcție de evaluarea conformității,
cu anexele corespunzătoare –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- Certificat ISO 13485 și ISO 9001
- confirmata prin aplicarea
semnaturii si stampilei
Participantului
- Fisa tehnica de securitate a
produsului chimic - copie sau
original - în limbă de circulație
internațională și traducerea în limba
română, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului.
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, în limba engleză sau
rusă inclusiv şi traducerea în limba
de stat la livrare - copie sau original
confirmată prin semnătura și
ștampila participantului.
Cerinţe tehnice:
- dotat cu dozator
- pe baza etanol
- produs lichid;
- produs gata pentru ultilizare
- nu provoacă alergii, iritații a
pielii;
- termen total de valabilitate nu mai
puțin de 2 ani
Expoziția:
 ≤ 90 sec

24455000-8
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26 Dezinfecţia igienică şi chirurgicală a
mâinilor
(ambalaj ≤ 1 litru)

17649.00Litru26.1 Dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor
(ambalaj ≤ 1 litru)

Acțiunea dezinfectantului:
virucidă
bactericidă
tuberculocidă
Certificări:
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
- certificat de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către articipant) sau
declarație privind obligativitatea
înregistrării dispozitivului medical
pînă la prima livrare (semnată și
ștampilată de către participant);
- Să corespundă recomandarilor
(standardelor) OMS (WHO)
- Certificat CE și/sau SM și/sau
declaratiție de conformitate CE  în
funcție de evaluarea conformității,
cu anexele corespunzătoare –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- Certificat ISO 13485 și ISO 9001
- confirmata prin aplicarea
semnaturii si stampilei
Participantului
- Fisa tehnica de securitate a
produsului chimic - copie sau
original - în limbă de circulație
internațională și traducerea în limba
română, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului.
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, în limba engleză sau
rusă inclusiv şi traducerea în limba
de stat la livrare - copie sau original
confirmată prin semnătura și
ștampila participantului.
Cerinţe tehnice:
- dotat cu dozator
- pe baza etanol și bigluconat de
clorhedrină
- produs lichid;
- produs gata pentru ultilizare
- nu provoacă alergii, iritații a
pielii;
- termen total de valabilitate nu mai
puțin de 2 ani
Expoziția:
 ≤ 90 sec

24455000-8

27 Dezinfecţia igienică şi chirurgicală a
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mâinilor
(ambalaj ≤ 1 litru)

16967.00Litru27.1 Dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor
(ambalaj ≤ 1 litru)

Acțiunea dezinfectantului:
virucidă; bactericidă; tuberculocidă
levuricid
Certificări:
- certificat de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către articipant) sau
declarație privind obligativitatea
înregistrării dispozitivului medical
pînă la prima livrare (semnată și
ștampilată de către participant);
- Să corespundă recomandarilor
(standardelor) OMS (WHO)
- Certificat CE și/sau SM și/sau
declaratiție de conformitate CE  în
funcție de evaluarea conformității,
cu anexele corespunzătoare –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- Certificat ISO 13485 și ISO 9001
- confirmata prin aplicarea
semnaturii si stampilei
Participantuluii
- Fisa tehnica de securitate a
produsului chimic - copie sau
original - în limbă de circulație
internațională și traducerea în limba
română, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului.
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, în limba engleză sau
rusă inclusiv şi traducerea în limba
de stat la livrare - copie sau original
confirmată prin semnătura și
ștampila participantului.
Cerinţe tehnice:
- dotat cu dozator
- pe baza etanol și
didecildimetilammoniu clorid
- produs lichid;
- produs gata pentru ultilizare
- glicerina, emolienti;
- nu provoacă alergii, iritații a
pielii;
- termen total de valabilitate nu mai
puțin de 2 ani
Expoziția: ≤ 90 sec

24455000-8

28 Dezinfecţia igienică
(ambalaj ≤ 1 litru)

4328.00Litru28.1 Dezinfecţia igienică
(ambalaj ≤ 1 litru)

Acțiunea dezinfectantului:
virucidă
bactericidă
Certificări:
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%

24455000-8
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4328.00Litru28.1 Dezinfecţia igienică
(ambalaj ≤ 1 litru)

din termenul total de valabilitate a
acestuia;
- certificat de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către articipant) sau
declarație privind obligativitatea
înregistrării dispozitivului medical
pînă la prima livrare (semnată și
ștampilată de către participant);
- Să corespundă recomandarilor
(standardelor) OMS (WHO)
- Certificat CE și/sau SM și/sau
declaratiție de conformitate CE  în
funcție de evaluarea conformității,
cu anexele corespunzătoare –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- Certificat ISO 13485 și ISO 9001
- confirmata prin aplicarea
semnaturii si stampilei
Participantului
- Fisa tehnica de securitate a
produsului chimic - copie sau
original - în limbă de circulație
internațională și traducerea în limba
română, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului.
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, în limba engleză sau
rusă inclusiv şi traducerea în limba
de stat la livrare - copie sau original
confirmată prin semnătura și
ștampila participantului.
Cerinţe tehnice:
- dotat cu dozator
- pe baza etanol
- produs gel;
- produs gata pentru ultilizare
- nu provoacă alergii, iritații a
pielii;
- termen total de valabilitate nu mai
puțin de 2 ani
Expoziția:
≤ 30 sec

24455000-8

29 Dezinfecţia igienică
(ambalaj ≤ 1 litru)

2842.00Litru29.1 Dezinfecţia igienică
(ambalaj ≤ 1 litru)

Acțiunea dezinfectantului:
virucidă
bactericidă
tuberculocidă
Certificări:
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
- certificat de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor

24455000-8
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2842.00Litru29.1 Dezinfecţia igienică
(ambalaj ≤ 1 litru)

medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către articipant) sau
declarație privind obligativitatea
înregistrării dispozitivului medical
pînă la prima livrare (semnată și
ștampilată de către participant);
- Să corespundă recomandarilor
(standardelor) OMS (WHO)
- Certificat CE și/sau SM și/sau
declaratiție de conformitate CE  în
funcție de evaluarea conformității,
cu anexele corespunzătoare –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- Certificat ISO 13485 și ISO 9001
- confirmata prin aplicarea
semnaturii si stampilei
Participantului
- Fisa tehnica de securitate a
produsului chimic - copie sau
original - în limbă de circulație
internațională și traducerea în limba
română, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului.
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, în limba engleză sau
rusă inclusiv şi traducerea în limba
de stat la livrare - copie sau original
confirmată prin semnătura și
ștampila participantului.
Cerinţe tehnice:
- dotat cu dozator
- pe baza etanol
- produs lichid;
- produs gata pentru ultilizare
- nu provoacă alergii, iritații a
pielii;
- termen total de valabilitate nu mai
puțin de 2 ani
Expoziția:
≤ 30 sec

24455000-8

30 Dezinfecția preoperatorie a pielii (câmpul
chirurgical)
(ambalaj ≤ 1 litru)

13588.00Litru30.1 Dezinfecția preoperatorie a pielii (câmpul
chirurgical)
(ambalaj ≤ 1 litru)

Acțiunea dezinfectantului:
virucidă
bactericidă
fungicidă
tuberculocidă
Certificări:
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
- certificat de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor

24455000-8
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13588.00Litru30.1 Dezinfecția preoperatorie a pielii (câmpul
chirurgical)
(ambalaj ≤ 1 litru)

Medicale (copie semnată și
ștampilată de către articipant) sau
declarație privind obligativitatea
înregistrării dispozitivului medical
pînă la prima livrare (semnată și
ștampilată de către participant);
- Certificat CE și/sau SM și/sau
declaratiție de conformitate CE  în
funcție de evaluarea conformității,
cu anexele corespunzătoare –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- Certificat ISO 13485 și ISO 9001
- confirmata prin aplicarea
semnaturii si stampilei
Participantului
- Fisa tehnica de securitate a
produsului chimic - copie sau
original - în limbă de circulație
internațională și traducerea în limba
română, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului.
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, în limba engleză sau
rusă inclusiv şi traducerea în limba
de stat la livrare - copie sau original
confirmată prin semnătura și
ștampila participantului.
Cerinţe tehnice:
- pe baza de alcool și clorhexidină
- produs lichid;
- produs gata pentru ultilizare
- nu provoacă alergii, iritații a
pielii;
- termen total de valabilitate nu mai
puțin de 2 ani
Expoziția:
 ≤ 180 sec

24455000-8

31 Dezinfectia/reprocesarea automată a
endoscoapelor si instrumentelor
chirurgicale (pentru mașini de spălat)
(ambalaj ≤ 5 litri)

24410.00Bucată31.1 Dezinfectia/reprocesarea automată a
endoscoapelor si instrumentelor chirurgicale
(pentru mașini de spălat)
(ambalaj ≤ 5 litri)

***cantitatea suficientă pentru nr.
de cicluri
solicitat***1buc=1ciclu***
Acțiunea dezinfectantului:
virucida
bactericida
tuberculocida
fungicida
Certificări:
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
- certificatul de înregistrare de
stat/avizare sanitară a produsului
biodistructiv eliberat de autoritatea
națională competentă în domeniu
şi/sau certificat de înregistrare în

24455000-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

24410.00Bucată31.1 Dezinfectia/reprocesarea automată a
endoscoapelor si instrumentelor chirurgicale
(pentru mașini de spălat)
(ambalaj ≤ 5 litri)

Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale;
- Certificat CE și/sau SM și/sau
declaratiție de conformitate CE  în
funcție de evaluarea conformității,
cu anexele corespunzătoare –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- Certificat ISO 13485 și ISO 9001
- confirmata prin aplicarea
semnaturii si stampilei
Participantului
- fisa tehnica  de securitate a
produsului chimic;
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot
- instructiunea de utilizare
Cerințe tehnice:
- produs concentrat lichid
- < 5 %nonionic surfactanti,
- < 5 % anionic surfactanti,
- < 5 % NTA
- enzime
- inhibitori de coroziune
- dizolvanti
- agenti de complexare
- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv
- termen total de valabilitate nu mai
puțin de 2 ani

24455000-8

32 Dezinfectia/reprocesarea automată a
endoscoapelor si instrumentelor
chirurgicale (pentru mașini de spălat)
(ambalaj ≤ 1 litri)

17908.00Bucată32.1 Dezinfectia/reprocesarea automată a
endoscoapelor si instrumentelor chirurgicale
(pentru mașini de spălat)
(ambalaj ≤ 1 litri)

***cantitatea suficientă pentru nr.
de cicluri
solicitat***1buc=1ciclu***
Acțiunea dezinfectantului:
virucida
bactericida
tuberculocida
fungicida
Certificări:
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
- certificatul de înregistrare de
stat/avizare sanitară a produsului
biodistructiv eliberat de autoritatea
națională competentă în domeniu
şi/sau certificat de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale;
- Certificat CE și/sau SM și/sau
declaratiție de conformitate CE  în
funcție de evaluarea conformității,
cu anexele corespunzătoare –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei

24455000-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

17908.00Bucată32.1 Dezinfectia/reprocesarea automată a
endoscoapelor si instrumentelor chirurgicale
(pentru mașini de spălat)
(ambalaj ≤ 1 litri)

Participantului
- Certificat ISO 13485 și ISO 9001
- confirmata prin aplicarea
semnaturii si stampilei
Participantului
- fisa tehnica  de securitate a
produsului chimic;
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot
- instructiunea de utilizare
Cerințe tehnice:
- produs concentrat lichid
- < 5 %nonionic surfactanti,
- < 5 % anionic surfactanti,
- < 5 % NTA
- enzime
- inhibitori de coroziune
- dizolvanti
- agenti de complexare
- ambalaj ≤ 1 litri inclusiv
- termen total de valabilitate nu mai
puțin de 2 ani

24455000-8

33 Dezinfectia/reprocesarea automată a
endoscoapelor si instrumentelor
chirurgicale (pentru mașini de spălat)
(ambalaj ≤ 5 litri)

21015.00Bucată33.1 Dezinfectia/reprocesarea automată a
endoscoapelor si instrumentelor chirurgicale
(pentru mașini de spălat)
(ambalaj ≤ 5 litri)

***cantitatea suficientă pentru nr.
de cicluri
solicitat***1buc=1ciclu***
Acțiunea dezinfectantului:
virucida
bactericida
tuberculocida
fungicida
Certificări:
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
-  certificatul de înregistrare de
stat/avizare sanitară a produsului
biodistructiv eliberat de autoritatea
națională competentă în domeniu
şi/sau certificat de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale;
- Certificat CE și/sau SM și/sau
declaratiție de conformitate CE  în
funcție de evaluarea conformității,
cu anexele corespunzătoare –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- Certificat ISO 13485 și ISO 9001
- confirmata prin aplicarea
semnaturii si stampilei
Participantului
- fisa tehnica  de securitate a
produsului chimic;
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot

24455000-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

21015.00Bucată33.1 Dezinfectia/reprocesarea automată a
endoscoapelor si instrumentelor chirurgicale
(pentru mașini de spălat)
(ambalaj ≤ 5 litri)

- instructiunea de utilizare
Cerințe tehnice:
- produs concentrat lichid
- pe baza de glutaral aldehida
- inhibitori de coroziune
- dizolvanți
- agenți de complexare
- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv
- termen total de valabilitate nu mai
puțin de 2 ani

24455000-8

34 Dezinfectia/reprocesarea automată a
endoscoapelor si instrumentelor
chirurgicale (pentru mașini de spălat)
(ambalaj ≤ 1 litri)

17030.00Bucată34.1 Dezinfectia/reprocesarea automată a
endoscoapelor si instrumentelor chirurgicale
(pentru mașini de spălat)
(ambalaj ≤ 1 litri)

***cantitatea suficientă pentru nr.
de cicluri
solicitat***1buc=1ciclu***
Acțiunea dezinfectantului:
virucida
bactericida
tuberculocida
fungicida
Certificări:
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
-  certificatul de înregistrare de
stat/avizare sanitară a produsului
biodistructiv eliberat de autoritatea
națională competentă în domeniu
şi/sau certificat de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale;
- Certificat CE și/sau SM și/sau
declaratiție de conformitate CE  în
funcție de evaluarea conformității,
cu anexele corespunzătoare –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- Certificat ISO 13485 și ISO 9001
- confirmata prin aplicarea
semnaturii si stampilei
Participantului
- fisa tehnica  de securitate a
produsului chimic;
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot
- instructiunea de utilizare
Cerințe tehnice:
- produs concentrat lichid
- pe baza de glutaral aldehida
- inhibitori de coroziune
- dizolvanți
- agenți de complexare
- ambalaj ≤ 1 litri inclusiv
- termen total de valabilitate nu mai
puțin de 2 ani

24455000-8

35 Șervețele pentru dezinfecția rapidă a
suprafețelor și dispozitivelor

807470.00Bucată35.1 Șervețele pentru dezinfecția rapidă a Acțiunea dezinfectantului:24455000-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

807470.00Bucată35.1 suprafețelor și dispozitivelor virucidă
bactericidă
fungicidă
tuberculocidă
Certificări:
- confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia;
- certificat de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către articipant) sau
declarație privind obligativitatea
înregistrării dispozitivului medical
pînă la prima livrare (semnată și
ștampilată de către participant);
- Certificat CE și/sau SM și/sau
declaratiție de conformitate CE  în
funcție de evaluarea conformității,
cu anexele corespunzătoare –
confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului
- Certificat ISO 13485 și ISO 9001
- confirmata prin aplicarea
semnaturii si stampilei
Participantului
- Fisa tehnica de securitate a
produsului chimic - copie sau
original - în limbă de circulație
internațională și traducerea în limba
română, confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Participantului.
- confirmarea prezentării
certificatului de calitate pentru
fiecare lot.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, în limba engleză sau
rusă inclusiv şi traducerea în limba
de stat la livrare - copie sau original
confirmată prin semnătura și
ștampila participantului.
Cerinţe tehnice:
- pe baza de
didecildimetilammoniu, non-
alcoolice, biodegradabile,
compatibil cu suprafețele sensibile
la alcool
- produs gata pentru ultilizare
- ambalaj dotat cu sistem de
resigilare pentru păstratrea calității
dezinfectantului pe tot parcursul
utilizării (evitarea evaporării
dezinfectantului)
- ambalaj ≤ 120 bucăți
- termen total de valabilitate nu mai
puțin de 2 ani
Expoziția:
 ≤ 90 sec

24455000-8
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Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

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

1 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (F 3.4) din Documentatia Standard –
original –  confirmat prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului;

Da

2 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate
cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este
stabilit

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras
din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie,
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
ofertantului Operatorul economic nerezident va
prezenta documente din ţara de origine care dovedesc
forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct
de vedere profesional

Da

3 Actul care atestă dreptul de a livra
bunuri/lucrări/servicii

Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
ofertantului

Nu

4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de
resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)

Nu se cere Nu

5 Prezentarea de dovezi privind  conformitatea
produselor, identificată prin referire la specificații sau
standard relevante

corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de
calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi
confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea
documentelor confirmative, cu indicarea paginei din
pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul
produsului (emise de producător). Ofertantul va
evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică
textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele
de calitate/standartizare vor fi prezentate inclusiv cu
anexele corespunzătoare.

Da

6 Demonstrarea experienței operatorului economic în
domeniul de activitate aferent obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit

Declarație privind experiența similară conform
Formularului (se va indica) sau Declarație privind lista
principalelor lucrări executate în ultimul an de
activitate conform Formularului (se va indica)

Nu

7 Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele
indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce
urmează a fi atribuit

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi
echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului conform Formularului
(se va indica) și Documente care atestă faptul că
operatorul economic se află în posesia utilajelor,
instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de
autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare
proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului

Nu

8 Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la
procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din
Legea nr. 131 din 03.07.2015

Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (F 3.5) - original– confirmată prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Ofertantului;

Da

9 Oferta Formularul ofertei F3.1 - original - confirmat prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Ofertantului;

Da

10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform
Formularului (F 3.3) - original - confirmat prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Ofertantului;

Da

11 Raportul financiar Ultimul raport financiar/situație financiară - Copie –
confirmată prin semnătura şi ştampila Ofertantului

Da

12 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care
va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)

Declarație privind personalul de specialitate propus
pentru implementarea contractului conform Formularul
(se va indica)

Nu

13 Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

Nu se cere Nu

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

Nu se cere Nu

15 Garanţia pentru ofertă -original- prevăzută în punctul IPO 23.1; conform
formularului F 3.2 din documentația standard

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

16 Certificat de atribuire a contului bancar –copie– confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Ofertantului;

Da

17 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

–copie– eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului
Fiscal al Republicii Moldova), confirmată prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Ofertantului;

Da

18 Licenţa de activitate conform legislaţiei -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila
Ofertantului;

Da

19 Lista fondatorilor operatorilor economici (numele,
prenumele, codul personal)

- confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Ofertantului;

Da

20 Mostre Pentru produsele noi sau necunoscute pentru medici,
vor fi prezentate mostre de către potențialii cîștigători
în termen de 5 zile de la solicitare

Da

21 Declarație - Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării)
va constitui 80% din termenul total al produsului.

Da

22 Formularul ofertei F 4.1 - original - conform Formularului electronic plasat pe
site (www.capcs/dispozitive medicale/anunturi
licitatii)confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului. Participantul va prezenta formularul
ofertei F 4.1 în format electronic pe suport CD
împreună cu oferta. Informația din formularul ofertei F
4.1 pe suport hîrtie obligatoriu va fi identică cu
informația prezentată în format electronic.

Da

23 Formularul ofertei F 4.2 - original - conform Formularului electronic plasat pe
site (www.capcs/dispozitive medicale/anunturi licitatii)
confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului. Participantul va prezenta formularul
ofertei F 4.2 în format electronic pe suport CD
împreună cu oferta. Informația din formularul ofertei F
4.2 pe suport hîrtie obligatoriu va fi identică cu
informația prezentată în format electronic.

Da

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

Denumirea autorităţii contractante: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenco 2/1
Tel.: office@capcs.md022884348 ,  Fax: 022884245 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: ANTOCI IVAN, Director

Setul de documente poate fi primit la adresa: www.capcs.md/dispozitive medicale/anunturi licitatii.
Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a
denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

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

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

pînă la: 20.02.2018 10:00
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenco 2/1pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 90 zile

în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractanteOfertele vor fi deschise
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

20.02.2018 10:00la:
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenco 2/1pe adresa:

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

Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 2%
















































































