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Buletin Nr 77 din 29.09.2018

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

 
Licitaţie publică Nr. 18/04341

Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun.
Chişinău, str. Korolenko 2/1

Telefon/fax 022884348
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de
achiziţie

OLIEVSCHI IGOR

Obiectul achiziţiei Achiziționarea centralizată de consumabile medicale
conform necesităților IMSP, pentru anul 2019.

Cod CPV 33100000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini SITE CAPCS WWW.CAPCS.MD RUBRICA
DISPOZITIVE MEDICALE/ANUNTURI LICITATII

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun.
Chişinău, str. Korolenko 2/1

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul
de sarcini

De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie
taxa de achitare constituie

0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 27.11.2018 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.11.2018 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=30577122 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=30577122
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FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)
 
 
Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor
pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO. 
 

1. Dispoziţii generale
Nr. Rubrica Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii
1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul

procedurii:
CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

1.2. Obiectul achiziţiei: Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților IMSP,
pentru anul 2019.

1.3. Numărul procedurii: 18/04341
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publică
1.5. Codul CPV: 33100000-1
1.6. Numărul şi data Buletinului

Achiziţiilor Publice:
77 din 29.09.2018

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor
publici:

CNAM

1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare: Centru pentru Achizitii Publice Centralizate în Sănătate
1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea

partenerului de dezvoltare:
Nu se utilizează

1.10. Denumirea cumpărătorului: IMSP conform listei de distribuție
1.11. Destinatarul: IMSP conform listei de distribuție
1.12. Limba de comunicare: De stat
1.13. Pentru clarificarea documentelor de

atribuire, adresa autorităţii
contractante este:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Tel: 022884348 
Fax: 022884245 
E-mail: office@capcs.md 
Persoana de contact: OLIEVSCHI IGOR

1.14. Contract de achiziţie rezervat
atelierelor protejate

 
2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice:

Nr. d/o Cod CPV Denumire Bunuri solicitate
Unitatea

de
măsură

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă

1 Absorbent CO2 pentru aparat de
anestezie

1.1 33100000-1 Absorbent CO2 pentru aparat de anestezie Bucată 564.00 Absorbent de CO2, în canistre 5kg, cu
conținut redus de NaOH, granule rotunde
de culoare albă, dimensiunea 3-4 mm, cu
conținut redus de praf, schimbare de
culoare de la alb spre violet. 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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

2 Ac chirurgical, rotund, (mărimi
disponibile) 000 - 4
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2.1 33100000-1 Ac chirurgical, rotund, (mărimi disponibile)
000 - 4

Bucată 1885.00 1.Tip ac - rotund 2.Curbura ac - 1/2 cerc
3.Mărimeш - 000 - 4 4.Material - otel
inoxidabil, chirurgical, cromat 5.Tip ochi -
ochi deschis dublu (ochi coadă de
rândunică/„farncez”/Spring Double Eye)
6.Ascuțite 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). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

3 Ac chirurgical, rotund, (mărimi
disponibile) 5 - 16

3.1 33100000-1 Ac chirurgical, rotund, (mărimi disponibile)
5 - 16

Bucată 3157.00 1.Tip ac - rotund 2.Curbura ac - 1/2 cerc
3.Mărimea - 5 - 16 4.Material - otel
inoxidabil, chirurgical, cromat 5.Tip ochi -
ochi deschis dublu (ochi coadă de
rândunică/„farncez”/Spring Double Eye)
6.Ascuțite 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). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

4 Ac chirurgical, rotund, (mărimi
disponibile) 000 - 4

4.1 33100000-1 Ac chirurgical, rotund, (mărimi disponibile)
000 - 4

Bucată 2008.00 1.Tip ac - rotund 2.Curbura ac - 3/8 cerc
3.Mărimea - 000 - 4 4.Material - otel
inoxidabil, chirurgical, cromat 5.Tip ochi -
ochi deschis dublu (ochi coadă de
rândunică/„farncez”/Spring Double Eye)
6.Ascuțite 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). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

5 Ac chirurgical, rotund, (mărimi
disponibile) 5 - 16
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5.1 33100000-1 Ac chirurgical, rotund, (mărimi disponibile)
5 - 16

Bucată 2960.00 1.Tip ac - rotund 2.Curbura ac - 3/8 cerc
3.Mărimea - 5 - 16 4.Material - otel
inoxidabil, chirurgical, cromat 5.Tip ochi -
ochi deschis dublu (ochi coadă de
rândunică/„farncez”/Spring Double Eye)
6.Ascuțite 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). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

6 Ac chirurgical, triunghiular (tăietor),
(mărimi disponibile) 000 - 4

6.1 33100000-1 Ac chirurgical, triunghiular (tăietor),
(mărimi disponibile) 000 - 4

Bucată 2085.00 1.Tip ac - triunghiular (tăietor) 2.Curbura
ac - 1/2 cerc 3.Mărimea - 000 - 4
4.Material - otel inoxidabil, chirurgical,
cromat 5.Tip ochi - ochi deschis dublu
(ochi coadă de rândunică/„farncez”/Spring
Double Eye) 6.Ascuțite 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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

7 Ac chirurgical, triunghiular (tăietor),
(mărimi disponibile) 5 - 16

7.1 33100000-1 Ac chirurgical, triunghiular (tăietor),
(mărimi disponibile) 5 - 16

Bucată 3395.00 1.Tip ac - triunghiular (tăietor) 2.Curbura
ac - 1/2 cerc 3.Mărimea - 5 - 16 4.Material
- otel inoxidabil, chirurgical, cromat 5.Tip
ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de
rândunică/„farncez”/Spring Double Eye)
6.Ascuțite 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). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

8 Ac chirurgical, triunghiular (tăietor),
(mărimi disponibile) 000 - 4
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8.1 33100000-1 Ac chirurgical, triunghiular (tăietor),
(mărimi disponibile) 000 - 4

Bucată 2228.00 1.Tip ac - triunghiular (tăietor) 2.Curbura
ac - 3/8 cerc 3.Mărimea - 000 - 4
4.Material - otel inoxidabil, chirurgical,
cromat 5.Tip ochi - ochi deschis dublu
(ochi coadă de rândunică/„farncez”/Spring
Double Eye) 6.Ascuțite 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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

9 Ac chirurgical, triunghiular (tăietor),
(mărimi disponibile) 5 - 16

9.1 33100000-1 Ac chirurgical, triunghiular (tăietor),
(mărimi disponibile) 5 - 16

Bucată 2940.00 1.Tip ac - triunghiular (tăietor) 2.Curbura
ac - 3/8 cerc 3.Mărimea - 5 - 16 4.Material
- otel inoxidabil, chirurgical, cromat 5.Tip
ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de
rândunică/„farncez”/Spring Double Eye)
6.Ascuțite 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). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

10 Ac pentru punctie lombara (mărimi
disponibile) 18G - 20G

10.1 33100000-1 Ac pentru punctie lombara (mărimi
disponibile) 18G - 20G

Bucată 3874.00 Metalic (otel inoxidabil chirurgical,
ascuțit), diametru (mărimi disponibile)
18G - 20G, vârf ascuțit 45 grade unică
folosință, ambou transparent, sterile,
ambalate individual. 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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

11 Ac pentru puncţie spinală (Whitacre)
(mărimi disponibile) 22G; 24G; 25G;
26G; 27G
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11.1 33100000-1 Ac pentru puncţie spinală (Whitacre)
(mărimi disponibile) 22G; 24G; 25G; 26G;
27G

Bucată 22190.00 Pensil-point (ascuțit) (mărimi disponibile)
22G; 24G; 25G; 26G; 27G, conector
(ambou) transparent, ergonomic.
Lungimea acului 90 mm, distanta varf-
orificiu ~ 1,2mm, lungimea orificiului ~
0,88 mm, steril, apirogen, ambalat
individual. Dotat cu sistem tip lacat-cheie
care previne rotirea accidentala. 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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

12 Bahile (de unică folosință)
12.1 33100000-1 Bahile (de unică folosință) Pereche 992664.00 1.Impermiabile (HDPE, LDPE, CPE) ~

15-20µm 2.Mărime universală ~ 41*15cm
3.Dotate cu bandă elastică 4.De unică
folosință 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). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

13 Bandaj elastic - 5m x15cm
13.1 33100000-1 Bandaj elastic - 5m x15cm Bucată 10892.00 1.Nesteril 2.Dimensiune: ~ 5m x15cm

3.Clame de fixare 4.Ambalat individual
5.Elastictate ~ 75-100% 6.Țesătură din:
cel puțin bumbac și poliamidă 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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

14 Bonete medicale bufante
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14.1 33100000-1 Bonete medicale bufante Bucată 422069.00 1.Unică folosință 2.Material nețesut care
să permită circulația ușoară a aerului
(polipropilena) 3.Dotate cu elastic proba
de intindere min. 60cm 4.Ambalate câte
100 buc. 5.Greutatea unitatii nu mai putin
de 3,8 g. 6.Culoare: albastru 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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

15 Burete hemostatic 10 x 10 x 10 mm
15.1 33100000-1 Burete hemostatic 10 x 10 x 10 mm Bucată 4224.00 1.Dimensiuni 10 x 10 x 10 mm 2.Insolubil

în apă 3.Absorbabil 100% 4.Porozitate
uniformă 5.Caracter neutru în reacții
chimice 6.Sterilizare: radiații Gamma
7.Ambalate individual 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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

16 Burete hemostatic 80 x 50 x 10 mm
16.1 33100000-1 Burete hemostatic 80 x 50 x 10 mm Bucată 3372.00 1.Dimensiuni 80 x 50 x 10 mm 2.Insolubil

în apă 3.Absorbabil 100% 4.Porozitate
uniformă 5.Caracter neutru în reacții
chimice 6.Sterilizare: radiații Gamma
7.Ambalate individual 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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

17 Cateter de aspirare pentru igiena
cavităţii bucale adult



04.10.2018 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 7/33

17.1 33100000-1 Cateter de aspirare pentru igiena cavităţii
bucale adult

Bucată 13056.00 Cateter de aspirare pentru igiena cavităţii
bucale adulti, aspirația secretiilor potential
infectate deasupra balonasului de la tubul
endotraheal, cu 3 gauri de aspiratie, virf
atraumatic, usor maleabil, conector la
miner pentru aspiratie. 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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

18 Cateter de aspiratie (mărimi disponibile)
CH 14; 16; 18

18.1 33100000-1 Cateter de aspiratie (mărimi disponibile)
CH 14; 16; 18

Bucată 59780.00 1.Marimea: CH 14; 16; 18 (F), lungumea
~ 50cm 2.Material: PVC (Polyvinyl
chloride), transparent cu linie XRO
3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la
capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul
1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală
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). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

19 Cateter i/v periferic (mărimi disponibile)
14; 16; 18; 20; 22; 24; 26G
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19.1 33100000-1 Cateter i/v periferic (mărimi disponibile)
14; 16; 18; 20; 22; 24; 26G

Bucată 463611.00 1.Dimensiune: 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26G
2.Cu port lateral, portinject cu capac
colorat in conformitate cu dimensiunea
branulei 3.Sterile, de unică folosință
4.Material: poliuretan, Rg contrastabil
5.Acul cateterului cu mecanism automat
de protecție de impungere accidentală
6.Aripioare flexibile, rezistente la
manevre repetate de indoire 7.Camera
transparentă 8.Lumenul cu risc minim de
obstructie, flexibil, rezistent la manevre
repetate de indoire 9.Amalaj individual
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). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

20 Cateter urinar (Nelaton) (mărimi
disponibile) CH 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18;
20; 22

20.1 33100000-1 Cateter urinar (Nelaton) (mărimi
disponibile) CH 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20;
22

Bucată 74091.00 1.Dimensiuni: CH 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18;
20; 22, lungimea 40-42cm 2.Material PVC
medical 3.Tub moale cu varf rotunjit,
flexibil, atraumatic, cu două orificii
laterale (la nivele diferite, distanța ~ 1cm)
4.Steril 5.Cod culoare internațional
6.Ambalare individuală 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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

21 Cateter de aspirare pentru igiena
cavităţii bucale (mărimi disponibile) 6; 8;
10Fr (Neonatologie/Pediatrie)
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21.1 33100000-1 Cateter de aspirare pentru igiena cavităţii
bucale (mărimi disponibile) 6; 8; 10Fr
(Neonatologie/Pediatrie)

Bucată 90526.00 Catetere de aspiraţie igiena cavităţii
bucale Neonatologie/Pediatrie
atraumatice. Diametru ext/int : 6; 8; 10Fr
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). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

22 Ceară pentru hemostaza
22.1 33100000-1 Ceară pentru hemostaza Bucată 3342.00 1.Cel puțin 3 (trei) componenți: Ceara de

albine, Parafina, Izopropil palmitat 2.Steril
3.Cantitatea per buc. ≈ 2,5gr 4.Ambalare
individuală 5.Fără acțiune biochimică
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). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

23 Cearșafuri medicale ~ 200*150 cm
23.1 33100000-1 Cearșafuri medicale ~ 200*150 cm Bucată 33835.00 1.Material: neţesut, SMS, 29/35 g/m.p.

2.Dimensiune: ~ 200*150 cm 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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

24 Cearșafuri medicale ~ 50*40cm
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24.1 33100000-1 Cearșafuri medicale ~ 50*40cm Bucată 93215.00 1.Material: neţesut, 29/35 g/m.p.
2.Dimensiune: ~ 50*40cm 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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

25 Container (colector) mase fecale
25.1 33100000-1 Container (colector) mase fecale Bucată 206295.00 1.Volum ~ 30ml 2.Cu lopățică 3.Cu

etichetă 4.Capac filetat 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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

26 Container pentru urina
26.1 33100000-1 Container pentru urina Bucată 608810.00 1.Volum: 100-150ml 2.Gradație de 10ml

până la 100ml 3.Loc pentru marcare
4.Steril 5.Capac filetat 6.Ambalate
individual 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). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

27 Cutii pentru incinerarea deșeurilor
medicale ~ 10 litri
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27.1 33100000-1 Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale
~ 10 litri

Bucată 90684.00 1.Volumul ~ 10 litri 2.Fabricate din carton
triplu 3.Dotate cu saci Biohazard ~ 50μm
4.Preponderent culoare galbenă 5.Cu
pictograma "Pericol biologic" 6.Forma
paralelipipedica 7.Cu mâner și fantă
izolantă 8.Cu instrucțiuni de folosire
inscripționate pe cutie 9.Cu semne
avertizoare privind continutul cutiei
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). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

28 Cutii pentru incinerarea deșeurilor
medicale ~ 20 litri

28.1 33100000-1 Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale
~ 20 litri

Bucată 37420.00 1.Volumul ~ 20 litri 2.Fabricate din carton
triplu 3.Dotate cu saci Biohazard ~ 50μm
4.Preponderent culoare galbenă 5.Cu
pictograma "Pericol biologic" 6.Forma
paralelipipedica 7.Cu mâner și fantă
izolantă 8.Cu instrucțiuni de folosire
inscripționate pe cutie 9.Cu semne
avertizoare privind continutul cutiei
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). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

29 Electrozi ECG (adulți)
29.1 33100000-1 Electrozi ECG (adulți) Bucată 199995.00 1.Dimensiune ~ 40x40mm cu gel

2.Potriviți pentru: relaxare, stres și
monitorizarea Holter ECG 3.Fără latex
4.Neiritanți pentru piele 5.De unică
folosință 6.Mod de prindere tip clemă
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). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

30 Emplastru ~ 2.5x500cm
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30.1 33100000-1 Emplastru ~ 2.5x500cm Bucată 228970.00 1.Adeziv 2.Material țesut 3.Neiritant,
nonalergic, testat dermatologic
4.Dimensiuni ~ 2.5x500cm 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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

31 Emplastru ~ 5x500cm
31.1 33100000-1 Emplastru ~ 5x500cm Bucată 57705.00 1.Adeziv 2.Material țesut 3.Neiritant,

nonalergic, testat dermatologic
4.Dimensiuni ~ 5x500cm 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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

32 Garou hemostatic cu fixator
32.1 33100000-1 Garou hemostatic cu fixator Bucată 8028.00 1.Dimensiuni: lungimea ~ 40cm; lățimea -

2.5cm 2.Fixator din pastic de înaltă
calitate 3.Cu sistem de siguranță
închidere/deschidere rapid 4.Dezinfectarea
prin utilizarea de produse standard sau
autoclavare 5.Material - țesut 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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

33 Gel ultrasonografie (ecografie), 5000ml
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33.1 33100000-1 Gel ultrasonografie (ecografie), 5000ml Set 1180.00 1.Volum: 5000ml + 1flacon de lucru, gol,
transparent ~ 250ml (pentru fiecare
5000ml câte un flacon) 2.PH - 5.8
3.Hipoalergic, să nu irite pielea și
mucoasele 4.Fără efect asupra sondelor
5.Transparent, incolor, inodor (fără miros)
6.Fără bule și microbule de aer 7.Să nu
conțină: formaldehida, stabilizatori,
substanțe uleioase, săruri 8.Hidrosolubil
9.Vâscozitate înaltă 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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

34 Halat chirurgical steril cu nivel inalt de
protectie (full reinforced) (mărimi
disponibile) L; XL; XXL

34.1 33100000-1 Halat chirurgical steril cu nivel inalt de
protectie (full reinforced) (mărimi
disponibile) L; XL; XXL

Bucată 16893.00 1. Halat chirurgical steril, cu nivel inalt de
protectie (full reinforced), (mărimi
disponibile) L; XL; XXL, din material
neţesut 3 straturi SMS rezistenta la
penetrare de lichide pe toata suprafata in
limita 45-80 cm H2O conform testului EN
20811:1981, manjete duble, cusuturi ale
mânecelor cu ultrasunet pe toata
lungimea, modelul mânecelor Raglan.
Banda velcro cu legare la spate cu codul
de culoare la guler, model „parte peste
parte”, legarea laterala a centurii cu
cusatura mijloc, tricot poliester la manjeta.
Fara latex. 2.Preambalat cu folie SMS + 2
servete sterile absorbante 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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

35 Halat chirurgical steril (mărimi
disponibile) L; XL; XXL
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35.1 33100000-1 Halat chirurgical steril (mărimi disponibile)
L; XL; XXL

Bucată 73813.00 1.Mărimea: L; XL; XXL 2.Material SMS,
(impermeabil la trecerea fluidelor și
microorganismelor din exterior în interior,
permițând în același timp respirația pielii)
3.Cu manșete elastice, tricotate 4.Steril
5.Ambatal individual 6.Ajustarea la
nivelul gâtului 7.Închidere suprapusă la
spate cu 2 seturi de legături 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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

36 Halat chirurgical steril ranforsat
(mărimi disponibile) L; XL; XXL

36.1 33100000-1 Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi
disponibile) L; XL; XXL

Bucată 16951.00 1.Mărimea: L; XL; XXL 2.Material SMS,
ranforsat (impermeabil la trecerea
fluidelor și microorganismelor din exterior
în interior, permițând în același timp
respirația pielii) 3.Cu manșete elastice,
tricotate 4.Steril 5.Ambatal individual
6.Ajustarea la nivelul gâtului 7.Închidere
suprapusă la spate cu 2 seturi de legături
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). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

37 Lame pentru bisturiu (dimensiuni
disponibile) nr.10; 11; 12; 15; 20; 21; 22;
23
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37.1 33100000-1 Lame pentru bisturiu (dimensiuni
disponibile) nr.10; 11; 12; 15; 20; 21; 22; 23

Bucată 39269.00 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii
Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-
carbon 4.Dimensiune lamă: nr.10; 11; 12;
15 - (compatibil cu mâner bisturiu nr.3) și
20; 21; 22; 23 - (compatibil cu mâner
bisturiu nr.4) 5.Mod de ambalare:
ambalate individual in folie de aluminiu
6.Ambalate în cutii câte 100 buc.
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). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

38 Masca chirurgicala simpla
38.1 33100000-1 Masca chirurgicala simpla Bucată 254650.00 1.Material: polipropilenă - nețesut, trei

straturi, trei pliuri 2.Hipoalergica 3.Fixare:
legată cu cordon 4.Culoare: alb, albastru
(bleu) sau verde 5.Să permită respirația
fără efort 6.Protecție împotriva
contaminării 7.Adaptabilă la forma feței,
cu benzi fixatoare, din plastic, pentru nas
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). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

39 Masca chirurgicala avansată
39.1 33100000-1 Masca chirurgicala avansată Bucată 119115.00 1 Material: 3 straturi cu rezistenta la

respiratie 1,5 mm H2O/ cm2 .
2.Hipoalergica 3.Cusuta cu ultrasunet
pentru fixare, 4.Fără latex 5.Fără fibră de
sticlă, 6.Cu benzi de legare si bandă
pentru fixare la nas, 7.Cu indicator de
aplicare a măștii. 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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

40 Masca de examinare simpla
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40.1 33100000-1 Masca de examinare simpla Bucată 898650.00 1.Material: polipropilenă - nețesut, trei
straturi, trei pliuri 2.Hipoalergica 3.Fixare
cu de elastic 4.Culoare: alb, albastru
(bleu) sau verde 5.Să permită respirația
fără efort 6.Protecție împotriva
contaminării 7.Adaptabilă la forma feței,
cu benzi fixatoare, din plastic, pentru nas
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). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

41 Masca de examinare avansată
41.1 33100000-1 Masca de examinare avansată Bucată 138980.00 1 Material: 3 straturi cu rezistenta la

respiratie 1,5 mm H2O/ cm2 .
2.Hipoalergica 3.Cusuta cu ultrasunet
pentru fixare, 4.Fără latex, 5.Fără fibră de
sticlă 6.Cu elastic si banda pentru fixare la
nas, 7.Cu indicator de aplicare a mastii.
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). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

42 Material de sutură (chirurgical) - USP
1/0 (EP4); USP 2/0 (EP3)

42.1 33100000-1 Material de sutură (chirurgical) - USP 1/0
(EP4); USP 2/0 (EP3)

Bucată 15283.00 1.USP 1/0 (EP4); USP 2/0 (EP3)
2.Polifilament (multifilament), sintetic,
filmat, împletit 3.Reactie minima la nivel
de tesut 4.Neresorbabil 5.Bobină ≈ 20m
steril 6.Rezistență ridicată la rupere
7.Structură flexibilă, rezistență la oboseală
8.Sterilizare: radiații Gamma 9.Ambalare
individuală 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). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

43 Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac
(mărimi disponibile) 19; 20; 21; 22; 23;
24; 25; 27G
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43.1 33100000-1 Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac
(mărimi disponibile) 19; 20; 21; 22; 23; 24;
25; 27G

Bucată 77900.00 1.Dimensiune: 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25;
27G 2.Ac fabricat din otel inoxidabil,
siliconat cu extensie 3.Conexiune sigura
cu aripile si tubulatura 4.Lungimea
tubulaturii ~ 315 mm fabricat din PVC,
transparent, moale, non-toxic, flexibil,
prevazut cu conector luer- lock si capacel
de inchidere 5.Steril 6.Cod in culorile
internationale conform cu marimea
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). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

44 Peroxid de hidrogen 30-33% (medicinal)
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44.1 33100000-1 Peroxid de hidrogen 30-33% (medicinal) Litru 3543360.00 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: - vas 20-40 litri, ambalaj
întunecat, cu supapă pentru presiune și
inel de protectie, sigilat de la producător -
substanța activă peroxid de hidrogen 30-
33% - produs concentrat lichid - termen
total de valabilitate nu mai puțin de 1 an
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

45 Plasă (implant) pentru hernioplastie
15x15cm
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45.1 33100000-1 Plasă (implant) pentru hernioplastie
15x15cm

Bucată 755.00 1.Mărime: 15x15cm 2.Steril
3.Polipropilenă, diametru firului 0,15
material tricotat, fir monofilament
4.Elasticitate bidirecțională 5.Termen de
valabilitate 5 ani (steril) 6,Porozitatea
structurii 1,3*1,0 7.Ambalaj dublu 8.Plasa
să poată fi tăiată în funcție de mărimea și
forma necesară, fără a se destrăma
9.Transparentă 10.Proteză inertă biologic,
risc redus de infectii locale 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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

46 Plasă (implant) pentru hernioplastie
15x8cm

46.1 33100000-1 Plasă (implant) pentru hernioplastie
15x8cm

Bucată 620.00 1.Mărime: 15x8cm 2.Steril
3.Polipropilenă, diametru firului 0,15
material tricotat, fir monofilament,
4.Elasticitate bidirecțională 5.Termen de
valabilitate 5 ani (steril) 6,Porozitatea
structurii 1,3*1,0 7.Ambalaj dublu 8.Plasa
să poată fi tăiată în funcție de mărimea și
forma necesară, fără a se destrăma
9.Transparentă 10.Proteză inertă biologic,
risc redus de infectii locale 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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

47 Plasă (implant) pentru hernioplastie
30x30cm
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47.1 33100000-1 Plasă (implant) pentru hernioplastie
30x30cm

Bucată 453.00 1.Mărime: 30x30cm 2.Steril
3.Polipropilenă, diametru firului 0,15
material tricotat, fir monofilament,
4.Elasticitate bidirecțională 5.Termen de
valabilitate 5 ani (steril) 6,Porozitatea
structurii 1,3*1,0 7.Ambalaj dublu 8.Plasa
să poată fi tăiată în funcție de mărimea și
forma necesară, fără a se destrăma
9.Transparentă 10.Proteză inertă biologic,
risc redus de infectii locale 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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

48 Prelungitoare pentru sisteme infuzie
48.1 33100000-1 Prelungitoare pentru sisteme infuzie Bucată 50735.00 1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea

150cm 3.Material: PVC, transparent
4.Unică folosință 5.Ambalaj individual
6.Conectare Luer-Lock 7.Teremen de
valabilitate - 5 ani de la livrare. 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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

49 Prelungitoare pentru sisteme infuzie
(presiune înaltă)

49.1 33100000-1 Prelungitoare pentru sisteme infuzie
(presiune înaltă)

Bucată 55275.00 1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea
150cm 3.Material: PVC, transparent,
presiune ~ 4 bari 4.Unică folosință
5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-
Lock 7.Tremen de valabilitate - 5 ani de la
livrare. 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). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

50 Pungi pentru colectarea urinei 2 litri
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50.1 33100000-1 Pungi pentru colectarea urinei 2 litri Bucată 118617.00 1.Volum 2 litri 2.Steril 3.Cu valvă de
evacuare 4.Material: PVC medical,
rezistent, transparent, nonpirogen
5.Gradate (g.,l.) 6.Cu tub conector
(posibilitatea de a fi conectat la sonde
urinare) 7.Ambalate individual 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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

51 Saci deșeuri (galbene) ~ 100 litri
51.1 33100000-1 Saci deșeuri (galbene) ~ 100 litri Bucată 61240.00 1.Volumul ~ 100 litri (±20) 2.Material:

Polietilenă ~ 0.050mm 3.Cu pictograma
"Pericol biologic" 4.Culoare galbenă
5.Rezistență mecanică mare, nu permite
scurgerea lichidelor 6.Sacul să poată fi
închis ușor și sigur 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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

52 Saci deșeuri (galbene) ~ 50 litri
52.1 33100000-1 Saci deșeuri (galbene) ~ 50 litri Bucată 219442.00 1.Volumul ~ 50 litri (±10) 2.Material:

Polietilenă ~ 0.040mm 3.Cu pictograma
"Pericol biologic" 4.Culoare galbenă
5.Rezistență mecanică mare, nu permite
scurgerea lichidelor 6.Sacul să poată fi
închis ușor și sigur 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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

53 Seringă Jane 120-150 ml
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53.1 33100000-1 Seringă Jane 120-150 ml Bucată 15646.00 1.Mărimea: 120-150 ml 2.Ambalare
individuală 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). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

54 Seringă Jane 60 ml (steril)
54.1 33100000-1 Seringă Jane 60 ml (steril) Bucată 30586.00 1.Mărimea: 60 ml 2.Steril 3.Ambalare

individuală 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). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

55 Set chirurgical steril
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55.1 33100000-1 Set chirurgical steril Bucată 9067.00 Câmp pentru masa de instrumente cu
Zona reinforsata din SMS 150x190cm (+/-
5cm) – 1 buc Câmp pentru Masa Mayo cu
reinforsare SMS 80x140 cm(+/-5 cm) - 1
buc Servetel pentru absorbtie- sa nu lase
scame- 30x35 cm (+/- 5 cm) – 2 buc
Câmp în formă de U. 200x310 cm (+/-
5cm) - 1 buc • Zona de incizie- 10x110 cm
(+/-1 cm); • Banda de poziționare - pe
toata suprafața zonei de incizie,
impregnate in tesatura, lațimea de 5 cm; •
Zona absorbanta - pe toata suprafata de
incizie; rezistenta la penetrare lichide de
min. 150 cm de H2O/cm2 • Fixatoare
pentru tuburi - 4 buc. din SMS; • Material
SMS pe toata suprafața câmpului, cu
rezistență lichide 50 (+/-5) cm H2O/cm2
Câmp parte superioară. 150x270 cm ( +/-
5 cm) - 1 buc • Banda de poziționare- pe
toata suprafața zonei de incizie,
impregnate in tesatura, lațimea de 5 cm; •
Zona absorbantă- pe toata suprafata de
incizie; rezistenta la penetrare lichine de
150 cm de H2O/cm2 • Material SMS pe
toata suprafața câmpului, cu rezistență
lichide min. 150 cm H2O/cm2 Câmp parte
laterala. 95*105 cm ( +/- 5 cm) - 2 buc •
Banda de poziționare- pe toata suprafața
zonei de incizie, impregnate in tesatura,
lațimea de 5 cm; • Zona absorbanta- pe
toata suprafata de incizie; rezistenta la
penetrare lichine de 150 cm de H2O/cm2 •
Material SMS pe toata suprafața
câmpului, cu rezistență lichide min. 150
cm H2O/cm2 Banda de pozitionare 10*50
( +/-5cm) - 1 buc 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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

56 Set chirurgical standard steril
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56.1 33100000-1 Set chirurgical standard steril Bucată 5843.00 Câmp pentru masa de instrumente cu
Zona reinforsata din SMS 150x190cm (+/-
5cm) – 1 buc Câmp pentru Masa Mayo cu
reinforsare SMS 80x140 cm(+/-5 cm) - 1
buc Servetel pentru absorbtie - sa nu lase
scame - 30x35 cm (+/- 5 cm) – 2 buc
Câmp parte inferioara. 190 x 195 cm (+/-
5cm) - 1 buc • Banda de poziționare- pe
toata suprafața zonei de incizie,
impregnate in tesatura, lațimea de 5 cm; •
Zona absorbanta - pe toata suprafata de
incizie; rezistenta la penetrare lichide de
min. 150 cm de H2O/cm2 • Material SMS
pe toata suprafața câmpului, cu rezistență
lichide 50 (+/-5) cm H2O/cm2 Câmp parte
superioară. 150x270 cm ( +/- 5 cm) - 1
buc • Banda de poziționare- pe toata
suprafața zonei de incizie, impregnate in
tesatura, lațimea de 5 cm; • Zona
absorbanta- pe toata suprafata de incizie;
rezistenta la penetrare lichine de 150 cm
de H2O/cm2 • Material SMS pe toata
suprafața câmpului, cu rezistență lichide
min. 150 cm H2O/cm2 Banda de
pozitionare 10*50 ( +/-5cm) - 1 buc
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). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

57 Set de naştere steril
57.1 33100000-1 Set de naştere steril Bucată 20277.00 1.Cearşaf laminat ~ 100*75 cm – 1 buc

2.Şerveţele absorbante dense ~ 80*70 cm
– 4 buc 3.Scutec (protector) ~ 90*60 cm –
1 buc 4.Şorţ laminat – 1 buc 5.Bonetă – 1
buc 6.Mască chirurgicală trei straturi cu
elastic – 1 buc 7.Cearşaf SMS ~ 130*75
cm – 1 buc 8.Clamă ombelicală – 1 buc
9.Mini rulou vată – 2 buc 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).

58 Set ginecologic
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58.1 33100000-1 Set ginecologic Bucată 71401.00 1.Oglindă vaginală tip Cusco, din plastic
dur, trasparent, cu depărtător tip „șurub”,
steril, ambalată individual - 1buc. (non-
toxice, hipoalergice, nepirogene) -
mărimile disponibile S, M, L 2.Mănuși
unică folosință - 2buc. 3.Periuță cito-brush
combi, sterilă - 1 buc. 4.Cearșaf (de
așternut) 5.Ambalat individual (set)
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). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

59 Set pentru anestezie epidurala, cu filtru,
ac G18

59.1 33100000-1 Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac
G18

Bucată 4197.00 1. Ac Tuohy G18 8cm, marcaj la fiecare
10 cm 2. Cateter 19G 90cm 3. Adaptor
Tuohy Borst 4. Filtru hidrofilic
antibacterial plat 0.22µ 5. Seringa 10ml,
conexiune Luer lock 6. Ambalare
individuala 7. Steril PVC; radiopac; Fara
Latex. 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). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

60 Set pentru cezariana
60.1 33100000-1 Set pentru cezariana Bucată 3465.00 material SMMS 1.Cearșaf pentru masa

instrumentarului ~ 150×200cm. - 1 buc.
2.Cearșaf pentru cezariană cu buzunar
colector ~ 200  × 300cm - 1 buc. 3.Cearșaf
pentru nou-născut ~ 75  × 90cm. 1 buc.
4.Clamă ombilicală - 1 buc.  5.Halat
chirurgical (material SMS)
ranforsat mărimea L sau universală - 2buc.
6.Prosop pentru mîini 40 × 40cm - 2 buc. 
7.Cearșaf ambalat 100 × 100cm - 1 buc.
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). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.
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61 Sistem pentru nutriţie enterală,
gravitaţional

61.1 33100000-1 Sistem pentru nutriţie enterală, gravitaţional Bucată 1897.00 1.Volum: 1200 ml 2.Tansparent, gradat
3.Cu tub 150 cm 4.Ambalat individual
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). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

62 Sisteme stomice
62.1 33100000-1 Sisteme stomice Bucată 13360.00 1.Cu evacuare, de tip deschis

2.Dimensiuni ~ 30x15 cm 3.Sac din
polipropilena cu fereastră de vizualizare
4.Flanşă adezivă pentru fixare - 72 ore
5.Mecanizm de eliminare de tip deschis
6.O (1) clemă la 5 pungi 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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

63 Sondă (cateter) urinară Foley (mărimi
disponibile) CH 6, 8, 10

63.1 33100000-1 Sondă (cateter) urinară Foley (mărimi
disponibile) CH 6, 8, 10

Bucată 4256.00 1.Dimensiuni: CH 6, 8, 10 (F), lungimea
30-35cm, balon simetric rotund cu
volumul 3-5ml 2.Model: cu 2 (două)
canale 3.Material: silicon, transparent,
4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf
atraumatic, drept, cilindric 6.Steril,
radiopac. 7.Valva Luer si Luer - Lock tip
seringa 8.Ambalare individuală 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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

64 Sondă (cateter) urinară Foley (mărimi
disponibile) CH 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,
26, 28, 30
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64.1 33100000-1 Sondă (cateter) urinară Foley (mărimi
disponibile) CH 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,
26, 28, 30

Bucată 71401.00 1.Dimensiuni: CH 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24, 26, 28, 30 (F), lungimea 40-45cm,
balon simetric rotund cu volumul 30-50ml
2.Model: cu 2 (două) canale 3.Material:
latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral,
5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril,
radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip
seringa 8.Ambalare individuală 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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

65 Sondă nazo-gastrică (tip Levin) (mărimi
disponibile) CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

65.1 33100000-1 Sondă nazo-gastrică (tip Levin) (mărimi
disponibile) CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Bucată 41372.00 1.Mărimea: CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20, lungimea 100-120 cm 2.Vizibilitate la
Raze-X 3.Atraumatic 4.Cu orificii mari
laterale 5.Tub simplu 6.Material: PVC
medical 7.Marcaje de măsurare a
adâncimii (cm) 8.Steril, non-toxic,
nepirogen 9.Ambalate individual
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). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

66 Spatule din lemn (apăsătoare de limbă)
66.1 33100000-1 Spatule din lemn (apăsătoare de limbă) Set 47943.00 1.Material: lemn de calitatea superioară,

margini și suprafețe fin șlefuite
2.Dimensiuni: 150 x 18 x 1.6-2 mm 3.Set
câte 100 buc. 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). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

67 Spatule din lemn (apăsătoare de limbă),
sterile
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67.1 33100000-1 Spatule din lemn (apăsătoare de limbă),
sterile

Set 140315.00 1.Material: lemn de calitatea superioară,
margini și suprafețe fin șlefuite 2.Steril
3.Dimensiuni: 150 x 18 x 1.6-2 mm
4.Ambalate individual 5.Set câte 100 buc.
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). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

68 Speculă ginecologică tip Cusco (mărimi
disponibile) S, M, L

68.1 33100000-1 Speculă ginecologică tip Cusco (mărimi
disponibile) S, M, L

Bucată 356280.00 1.Oglindă vaginală tip Cusco - S, M, L
2.Material: plastic dur, trasparent
3.Depărtător tip „șurub” 4.Steril
5.Ambalate individual 6.Non-toxice,
hipoalergice, nepirogene 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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

69 Tampoane impregnate cu alcool
69.1 33100000-1 Tampoane impregnate cu alcool Set 55275.00 1.Dimensiuni ~ 60 x 30 mm 2.Alcool

izopropilic 70% 3.Material nețesut
4.Ambalate individual 5.Utilizare: pentru
curățarea pielii, înainte de injecții 6.Set
câte 100 buc. 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). *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

70 Sutură Mătase, atraumatic (mărimi
disponibile: firul USP 4/0 - 4, ac rotund și
tăietor de 1/2 și 3/8 cerc)
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70.1 33100000-1 Sutură Mătase, atraumatic (mărimi
disponibile: firul USP 4/0 - 4, ac rotund și
tăietor de 1/2 și 3/8 cerc)

Bucată 15366.00 Sutură Mătase, atraumatic (ac sudat)
1.Neresorbabil, polifilament filmat
(silicon/ceară) 2.Lungimea 75 cm,
3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical,
cromat și/sau siliconat, ascuțit 4.Steril -
etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic,
reactie minima la nivel de tesut
6.Rezistență ridicată la rupere 7.Structură
flexibilă, rezistență la oboseală 8.Ambalaj:
ambalate individual 9.Termen de
valabilitate ≥ 24 luni 10.Să corespundă
cerințelor ”European Pharmacopoeia” a
”EDQM” pentru suturi chirurgicale,
neresorbabile, sterile. 11.Certificat CE, să
întrunească cerințele de bază a directivei
93/42/EEC - dispozitive medicale și
directivei 2007/47 12.Certificat ISO
13485 13.Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a produsului va fi
nu mai mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

71 Sutură Polypropylene, atraumatic
(mărimi disponibile: firul USP 4/0 - 2, ac
rotund și tăietor de 1/2 și 3/8 cerc)

71.1 33100000-1 Sutură Polypropylene, atraumatic (mărimi
disponibile: firul USP 4/0 - 2, ac rotund și
tăietor de 1/2 și 3/8 cerc)

Bucată 18724.00 Sutură Polypropylene, atraumatic (ac
sudat) 1.Neresorbabil, monofilament
2.Lungimea 75 cm, 3.Material ac - otel
inoxidabil, chirurgical, cromat și/sau
siliconat, ascuțit 4.Steril - etilen oxid
5.Hipoalergic, non-toxic, reactie minima
la nivel de tesut 6.Rezistență ridicată la
rupere 7.Structură flexibilă, rezistență la
oboseală 8.Ambalaj: ambalate individual
9.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 10.Să
corespundă cerințelor ”European
Pharmacopoeia” a ”EDQM” pentru suturi
chirurgicale, neresorbabile, sterile.
11.Certificat CE, să întrunească cerințele
de bază a directivei 93/42/EEC -
dispozitive medicale și directivei 2007/47
12.Certificat ISO 13485 13.Confirmarea
precum la livrare termenul de valabilitate
a produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

72 Sutură PGA Rapid, atraumatic (mărimi
disponibile: firul USP 4/0 - 1, ac rotund și
tăietor de 1/2 și 3/8 cerc)
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72.1 33100000-1 Sutură PGA Rapid, atraumatic (mărimi
disponibile: firul USP 4/0 - 1, ac rotund și
tăietor de 1/2 și 3/8 cerc)

Bucată 15216.00 PGA Rapid, atraumatic, resorbabil (ac
sudat) 1.Rezistența maximală 7 zile,
absorbția totală 42 zile, 2.Lungimea 75
cm, 3.Material ac - otel inoxidabil,
chirurgical, cromat și/sau siliconat, ascuțit
4.Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-
toxic 6.Ambalaj: ambalate individual
7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 8.Să
corespundă cerințelor ”European
Pharmacopoeia” a ”EDQM” pentru suturi
chirurgicale, resorbabile, sterile.
9.Certificat CE, să întrunească cerințele de
bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive
medicale și directivei 2007/47
10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea
precum la livrare termenul de valabilitate
a produsului va fi nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate a acestuia
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

73 PGA, atraumatic (mărimi disponibile:
firul USP 4/0 - 1, ac rotund și tăietor de
1/2 și 3/8 cerc)

73.1 33100000-1 PGA, atraumatic (mărimi disponibile: firul
USP 4/0 - 1, ac rotund și tăietor de 1/2 și
3/8 cerc)

Bucată 19591.00 PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat)
1.Rezistența maximală 14 zile, absorbția
totală 60-90 zile, 2.Lungimea 75 cm,
3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical,
cromat și/sau siliconat, ascuțit 4.Steril -
etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic
6.Ambalaj: ambalate individual 7.Termen
de valabilitate ≥ 24 luni 8.Să corespundă
cerințelor ”European Pharmacopoeia” a
”EDQM” pentru suturi chirurgicale,
resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să
întrunească cerințele de bază a directivei
93/42/EEC - dispozitive medicale și
directivei 2007/47 10.Certificat ISO
13485 11.Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a produsului va fi
nu mai mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit pe suport
hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În ofertă se
va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului
prezentat.

 
3. Criterii şi cerinţe de calificare

Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl.
3.1 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
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3.2 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

3.3 Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila ofertantului NU
3.4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de

resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)
Nu se cere NU

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

Nu se cere NU

3.6 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

3.7 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

3.8 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

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

DA

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

DA

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

DA

3.12 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

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

Nu se cere NU

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

Nu se cere NU

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

DA

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

DA

3.17 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

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

- confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Ofertantului;

DA

3.19 Mostre -la solicitarea autorității contractante/beneficiarului în decurs
de 5 zile după solicitare

DA

3.20 Termenul de valabilitate - Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va
constitui 80% din termenul total al produsului dar, nu mai
mic de 12 luni.

DA

3.21 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
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3.22 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

 
4. Pregătirea ofertelor

4.1 Oferte alternative: Nu vor fi
4.2 Garanţia pentru ofertă: Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială)

conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei
 sau

 Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform
următoarelor date bancare: 

 Beneficiarul plăţii: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE 

 Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat 
 Codul fiscal: 1016601000212 

 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA 
cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. 18/04341 din 27.11.2018"

4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare
de:

1.00% din valoarea ofertei fără TVA.

4.4 Ediţia aplicabilă a Incoterms şi
termenii comerciali acceptaţi vor fi:

DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013

4.5 Termenul de
livrare/prestare/executare:

pînă la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.

4.7 Metoda şi condiţiile de plată vor fi: în termen de 30 zile de la recepţionarea facturii fiscale și actului de predare – primire
de catre CAPCS.

4.8 Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 120 zile
4.9 Ofertele în valută străină: Nu se acceptă

 
5. Depunerea şi deschiderea ofertelor

5.1 Plicurile vor conţine următoarea
informaţie suplimentară:

Licitaţie publică nr. 18/04341 
Pentru achiziţionarea de: Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform
necesităților IMSP, pentru anul 2019. 

 Autoritatea contractantă: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE 

 Adresa autorităţii contractante: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun.
Chişinău, str. Korolenko 2/1 

 A nu se deschide înainte de: 27.11.2018 10:00
5.2 Pentru depunerea ofertelor, adresa

autorităţii contractante/organizatorului
procedurii este:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Tel: 022884348 
Fax: 022884245 
E-mail: office@capcs.md 
Data-limită pentru depunerea ofertelor este: 
Data, Ora: 27.11.2018 10:00

5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la
următoare adresă:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Tel: 022884348 
Data, Ora: 27.11.2018 10:00

 
6. Evaluarea şi compararea ofertelor

6.1 Preţurile ofertelor depuse în diferite
valute vor fi convertite în:

Leu MD

Sursa ratei de schimb în scopul
convertirii:

BNM

Data pentru rata de schimb aplicabilă
va fi:

27.11.2018

6.2 Modalitatea de efectuare a evaluării: per poziție la cel mai mic preț fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.
6.3 Factorii de evaluarea vor fi următorii: Nu sunt

 
7. Adjudecarea contractului





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

nr. 18/04341 29.09.2018din

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

Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților IMSP, pentru
anul 2019.Obiectul achiziției:
33100000-1Cod 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.:  77  din  29.09.2018.
În scopul achiziţionării "Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2019."
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2019
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 Absorbent CO2 pentru aparat de anestezie
564.00Bucată1.1 Absorbent CO2 pentru aparat de anestezie Absorbent de CO2, în canistre 5kg,

cu conținut redus de NaOH, granule
rotunde de culoare albă,
dimensiunea 3-4 mm, cu conținut
redus de praf, schimbare de culoare
de la alb spre violet.
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

2 Ac chirurgical, rotund, (mărimi disponibile)
000 - 4

1885.00Bucată2.1 Ac chirurgical, rotund, (mărimi disponibile)
000 - 4

1.Tip ac - rotund
2.Curbura ac - 1/2 cerc
3.Mărimeш - 000 - 4
4.Material - otel inoxidabil,
chirurgical, cromat
5.Tip ochi - ochi deschis dublu
(ochi coadă de
rândunică/„farncez”/Spring Double
Eye)
6.Ascuțite
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1885.00Bucată2.1 Ac chirurgical, rotund, (mărimi disponibile)
000 - 4

produsului).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

3 Ac chirurgical, rotund, (mărimi disponibile)
5 - 16

3157.00Bucată3.1 Ac chirurgical, rotund, (mărimi disponibile) 5
- 16

1.Tip ac - rotund
2.Curbura ac - 1/2 cerc
3.Mărimea - 5 - 16
4.Material - otel inoxidabil,
chirurgical, cromat
5.Tip ochi - ochi deschis dublu
(ochi coadă de
rândunică/„farncez”/Spring Double
Eye)
6.Ascuțite
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat

33100000-1

4 Ac chirurgical, rotund, (mărimi disponibile)
000 - 4

2008.00Bucată4.1 Ac chirurgical, rotund, (mărimi disponibile)
000 - 4

1.Tip ac - rotund
2.Curbura ac - 3/8 cerc
3.Mărimea - 000 - 4
4.Material - otel inoxidabil,
chirurgical, cromat
5.Tip ochi - ochi deschis dublu
(ochi coadă de
rândunică/„farncez”/Spring Double
Eye)
6.Ascuțite
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2008.00Bucată4.1 Ac chirurgical, rotund, (mărimi disponibile)
000 - 4

ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

5 Ac chirurgical, rotund, (mărimi disponibile)
5 - 16

2960.00Bucată5.1 Ac chirurgical, rotund, (mărimi disponibile) 5
- 16

1.Tip ac - rotund
2.Curbura ac - 3/8 cerc
3.Mărimea - 5 - 16
4.Material - otel inoxidabil,
chirurgical, cromat
5.Tip ochi - ochi deschis dublu
(ochi coadă de
rândunică/„farncez”/Spring Double
Eye)
6.Ascuțite
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat

33100000-1

6 Ac chirurgical, triunghiular (tăietor),
(mărimi disponibile) 000 - 4

2085.00Bucată6.1 Ac chirurgical, triunghiular (tăietor),
(mărimi disponibile) 000 - 4

1.Tip ac - triunghiular (tăietor)
2.Curbura ac - 1/2 cerc
3.Mărimea - 000 - 4
4.Material - otel inoxidabil,
chirurgical, cromat
5.Tip ochi - ochi deschis dublu
(ochi coadă de
rândunică/„farncez”/Spring Double
Eye)
6.Ascuțite
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat

33100000-1

7 Ac chirurgical, triunghiular (tăietor),
(mărimi disponibile) 5 - 16

3395.00Bucată7.1 Ac chirurgical, triunghiular (tăietor),
(mărimi disponibile) 5 - 16

1.Tip ac - triunghiular (tăietor)
2.Curbura ac - 1/2 cerc
3.Mărimea - 5 - 16

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3395.00Bucată7.1 Ac chirurgical, triunghiular (tăietor),
(mărimi disponibile) 5 - 16

4.Material - otel inoxidabil,
chirurgical, cromat
5.Tip ochi - ochi deschis dublu
(ochi coadă de
rândunică/„farncez”/Spring Double
Eye)
6.Ascuțite
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat

33100000-1

8 Ac chirurgical, triunghiular (tăietor),
(mărimi disponibile) 000 - 4

2228.00Bucată8.1 Ac chirurgical, triunghiular (tăietor),
(mărimi disponibile) 000 - 4

1.Tip ac - triunghiular (tăietor)
2.Curbura ac - 3/8 cerc
3.Mărimea - 000 - 4
4.Material - otel inoxidabil,
chirurgical, cromat
5.Tip ochi - ochi deschis dublu
(ochi coadă de
rândunică/„farncez”/Spring Double
Eye)
6.Ascuțite
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat

33100000-1

9 Ac chirurgical, triunghiular (tăietor),
(mărimi disponibile) 5 - 16

2940.00Bucată9.1 Ac chirurgical, triunghiular (tăietor),
(mărimi disponibile) 5 - 16

1.Tip ac - triunghiular (tăietor)
2.Curbura ac - 3/8 cerc
3.Mărimea - 5 - 16
4.Material - otel inoxidabil,
chirurgical, cromat
5.Tip ochi - ochi deschis dublu
(ochi coadă de
rândunică/„farncez”/Spring Double
Eye)
6.Ascuțite
Certificat CE sau declarație de

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2940.00Bucată9.1 Ac chirurgical, triunghiular (tăietor),
(mărimi disponibile) 5 - 16

conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

10 Ac pentru punctie lombara
(mărimi disponibile) 18G - 20G

3874.00Bucată10.1 Ac pentru punctie lombara
(mărimi disponibile) 18G - 20G

Metalic (otel inoxidabil chirurgical,
ascuțit), diametru (mărimi
disponibile) 18G - 20G, vârf ascuțit
45 grade unică folosință, ambou
transparent, sterile, ambalate
individual.
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

11 Ac pentru puncţie spinală (Whitacre)
(mărimi disponibile) 22G; 24G; 25G; 26G;
27G

22190.00Bucată11.1 Ac pentru puncţie spinală (Whitacre)
(mărimi disponibile) 22G; 24G; 25G; 26G;
27G

Pensil-point (ascuțit) (mărimi
disponibile) 22G; 24G; 25G; 26G;
27G, conector (ambou) transparent,
ergonomic. Lungimea acului 90
mm, distanta varf-orificiu ~ 1,2mm,
lungimea orificiului ~ 0,88 mm,
steril, apirogen, ambalat individual.
Dotat cu sistem tip lacat-cheie care
previne rotirea accidentala.
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

22190.00Bucată11.1 Ac pentru puncţie spinală (Whitacre)
(mărimi disponibile) 22G; 24G; 25G; 26G;
27G

produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

12 Bahile (de unică folosință)
992664.00Pereche12.1 Bahile (de unică folosință) 1.Impermiabile (HDPE, LDPE,

CPE) ~ 15-20µm
2.Mărime universală ~ 41*15cm
3.Dotate cu bandă elastică
4.De unică folosință
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

13 Bandaj elastic - 5m x15cm
10892.00Bucată13.1 Bandaj elastic - 5m x15cm 1.Nesteril

2.Dimensiune: ~ 5m x15cm
3.Clame de fixare
4.Ambalat individual
5.Elastictate ~ 75-100%
6.Țesătură din: cel puțin bumbac și
poliamidă
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

14 Bonete medicale bufante
422069.00Bucată14.1 Bonete medicale bufante 1.Unică folosință

2.Material nețesut care să permită
circulația ușoară a aerului
(polipropilena)
3.Dotate cu elastic proba de
intindere min. 60cm
4.Ambalate câte 100 buc.
5.Greutatea unitatii nu mai putin de
3,8 g.

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

422069.00Bucată14.1 Bonete medicale bufante 6.Culoare: albastru
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

15 Burete hemostatic 10 x 10 x 10 mm
4224.00Bucată15.1 Burete hemostatic 10 x 10 x 10 mm 1.Dimensiuni  10 x 10 x 10 mm

2.Insolubil în apă
3.Absorbabil 100%
4.Porozitate uniformă
5.Caracter neutru în reacții chimice
6.Sterilizare: radiații Gamma
7.Ambalate individual
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

16 Burete hemostatic 80 x 50 x 10 mm
3372.00Bucată16.1 Burete hemostatic 80 x 50 x 10 mm 1.Dimensiuni  80 x 50 x 10 mm

2.Insolubil în apă
3.Absorbabil 100%
4.Porozitate uniformă
5.Caracter neutru în reacții chimice
6.Sterilizare: radiații Gamma
7.Ambalate individual
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3372.00Bucată16.1 Burete hemostatic 80 x 50 x 10 mm copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

17 Cateter de aspirare pentru igiena cavităţii
bucale adult

13056.00Bucată17.1 Cateter de aspirare pentru igiena cavităţii
bucale adult

Cateter de aspirare pentru igiena
cavităţii bucale adulti, aspirația
secretiilor potential infectate
deasupra balonasului de la tubul
endotraheal, cu 3 gauri de aspiratie,
virf atraumatic, usor maleabil,
conector la miner pentru aspiratie.
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

18 Cateter de aspiratie
(mărimi disponibile) CH 14; 16; 18

59780.00Bucată18.1 Cateter de aspiratie
(mărimi disponibile) CH 14; 16; 18

1.Marimea: CH 14; 16; 18 (F),
lungumea ~ 50cm
2.Material: PVC (Polyvinyl
chloride), transparent cu linie XRO
3.Perforat ~ 7cm
4.Marcat la ~ 10cm de la capatul
distal
5.Marcare în cm, intervalul 1cm
6.Atraumatic
7.Ambalare individuală
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

19 Cateter i/v periferic
(mărimi disponibile) 14; 16; 18; 20; 22; 24;
26G

463611.00Bucată19.1 Cateter i/v periferic 1.Dimensiune: 14; 16; 18; 20; 22;33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

463611.00Bucată19.1 (mărimi disponibile) 14; 16; 18; 20; 22; 24;
26G

24; 26G
2.Cu port lateral, portinject cu
capac colorat in conformitate cu
dimensiunea branulei
3.Sterile, de unică folosință
4.Material: poliuretan, Rg
contrastabil
5.Acul cateterului cu mecanism
automat de protecție de impungere
accidentală
6.Aripioare flexibile, rezistente la
manevre repetate de indoire
7.Camera transparentă
8.Lumenul cu risc minim de
obstructie, flexibil, rezistent la
manevre repetate de indoire
9.Amalaj individual
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

20 Cateter urinar (Nelaton)
(mărimi disponibile) CH 6; 8; 10; 12; 14;
16; 18; 20; 22

74091.00Bucată20.1 Cateter urinar (Nelaton)
(mărimi disponibile) CH 6; 8; 10; 12; 14; 16;
18; 20; 22

1.Dimensiuni: CH 6; 8; 10; 12; 14;
16; 18; 20; 22, lungimea 40-42cm
2.Material PVC medical
3.Tub moale cu varf rotunjit,
flexibil, atraumatic, cu două orificii
laterale (la nivele diferite, distanța ~
1cm)
4.Steril
5.Cod culoare internațional
6.Ambalare individuală
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

21 Cateter de aspirare pentru igiena cavităţii
bucale
(mărimi disponibile) 6; 8; 10Fr
(Neonatologie/Pediatrie)

90526.00Bucată21.1 Cateter de aspirare pentru igiena cavităţii
bucale
(mărimi disponibile) 6; 8; 10Fr
(Neonatologie/Pediatrie)

Catetere de aspiraţie igiena cavităţii
bucale Neonatologie/Pediatrie
atraumatice.
Diametru ext/int : 6; 8; 10Fr
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

22 Ceară pentru hemostaza
3342.00Bucată22.1 Ceară pentru hemostaza 1.Cel puțin 3 (trei) componenți:

Ceara de albine, Parafina, Izopropil
palmitat
2.Steril
3.Cantitatea per buc. ≈ 2,5gr
4.Ambalare individuală
5.Fără acțiune biochimică
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

23 Cearșafuri medicale ~ 200*150 cm
33835.00Bucată23.1 Cearșafuri medicale ~ 200*150 cm 1.Material: neţesut, SMS, 29/35

g/m.p.
2.Dimensiune: ~ 200*150 cm
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

33835.00Bucată23.1 Cearșafuri medicale ~ 200*150 cm e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

24 Cearșafuri medicale ~ 50*40cm
93215.00Bucată24.1 Cearșafuri medicale ~ 50*40cm 1.Material: neţesut, 29/35 g/m.p.

2.Dimensiune: ~ 50*40cm
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

25 Container (colector) mase fecale
206295.00Bucată25.1 Container (colector) mase fecale 1.Volum ~ 30ml

2.Cu lopățică
3.Cu etichetă
4.Capac filetat
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

26 Container pentru urina
608810.00Bucată26.1 Container pentru urina 1.Volum: 100-150ml

2.Gradație de 10ml până la 100ml
3.Loc pentru marcare
4.Steril
5.Capac filetat
6.Ambalate individual
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

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

608810.00Bucată26.1 Container pentru urina produsului).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

27 Cutii pentru incinerarea deșeurilor
medicale ~ 10 litri

90684.00Bucată27.1 Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale ~
10 litri

1.Volumul ~ 10 litri
2.Fabricate din carton triplu
3.Dotate cu saci Biohazard ~ 50μm
4.Preponderent culoare galbenă
5.Cu pictograma "Pericol biologic"
6.Forma paralelipipedica
7.Cu mâner și fantă izolantă
8.Cu instrucțiuni de folosire
inscripționate pe cutie
9.Cu semne avertizoare privind
continutul cutiei
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

28 Cutii pentru incinerarea deșeurilor
medicale ~ 20 litri

37420.00Bucată28.1 Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale ~
20 litri

1.Volumul ~ 20 litri
2.Fabricate din carton triplu
3.Dotate cu saci Biohazard ~ 50μm
4.Preponderent culoare galbenă
5.Cu pictograma "Pericol biologic"
6.Forma paralelipipedica
7.Cu mâner și fantă izolantă
8.Cu instrucțiuni de folosire
inscripționate pe cutie
9.Cu semne avertizoare privind
continutul cutiei
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

37420.00Bucată28.1 Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale ~
20 litri

specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

29 Electrozi ECG (adulți)
199995.00Bucată29.1 Electrozi ECG (adulți) 1.Dimensiune ~ 40x40mm cu gel

2.Potriviți pentru: relaxare, stres și
monitorizarea Holter ECG
3.Fără latex
4.Neiritanți pentru piele
5.De unică folosință
6.Mod de prindere tip clemă
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

30 Emplastru ~ 2.5x500cm
228970.00Bucată30.1 Emplastru ~ 2.5x500cm 1.Adeziv

2.Material țesut
3.Neiritant, nonalergic, testat
dermatologic
4.Dimensiuni ~ 2.5x500cm
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

31 Emplastru ~ 5x500cm
57705.00Bucată31.1 Emplastru ~ 5x500cm 1.Adeziv

2.Material țesut
3.Neiritant, nonalergic, testat
dermatologic
4.Dimensiuni ~ 5x500cm
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

57705.00Bucată31.1 Emplastru ~ 5x500cm corespunzătoare pentru produsul
dat.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

32 Garou hemostatic cu fixator
8028.00Bucată32.1 Garou hemostatic cu fixator 1.Dimensiuni: lungimea ~ 40cm;

lățimea - 2.5cm
2.Fixator din pastic de înaltă
calitate
3.Cu sistem de siguranță
închidere/deschidere rapid
4.Dezinfectarea prin utilizarea de
produse standard sau autoclavare
5.Material - țesut
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

33 Gel ultrasonografie (ecografie), 5000ml
1180.00Set33.1 Gel ultrasonografie (ecografie), 5000ml 1.Volum: 5000ml + 1flacon de

lucru, gol, transparent ~ 250ml
(pentru fiecare 5000ml câte un
flacon)
2.PH - 5.8
3.Hipoalergic, să nu irite pielea și
mucoasele
4.Fără efect asupra sondelor
5.Transparent, incolor, inodor (fără
miros)
6.Fără bule și microbule de aer
7.Să nu conțină: formaldehida,
stabilizatori, substanțe uleioase,
săruri
8.Hidrosolubil
9.Vâscozitate înaltă
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO

33100000-1



pag. 15

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1180.00Set33.1 Gel ultrasonografie (ecografie), 5000ml 9001 (în dependență de categoria
produsului).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

34 Halat chirurgical steril cu nivel inalt de
protectie (full reinforced)
(mărimi disponibile) L; XL; XXL

16893.00Bucată34.1 Halat chirurgical steril cu nivel inalt de
protectie (full reinforced)
(mărimi disponibile) L; XL; XXL

1. Halat chirurgical steril, cu nivel
inalt de protectie (full reinforced),
(mărimi disponibile) L; XL; XXL,
din material neţesut 3 straturi SMS
rezistenta la penetrare de lichide pe
toata suprafata in limita 45-80 cm
H2O conform testului EN
20811:1981, manjete duble,
cusuturi ale mânecelor cu ultrasunet
pe toata lungimea, modelul
mânecelor Raglan. Banda velcro cu
legare la spate cu codul de culoare
la guler, model „parte peste parte”,
legarea laterala a centurii cu
cusatura mijloc, tricot poliester la
manjeta. Fara latex.
2.Preambalat cu folie SMS + 2
servete sterile absorbante
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

35 Halat chirurgical steril
(mărimi disponibile) L; XL; XXL

73813.00Bucată35.1 Halat chirurgical steril
(mărimi disponibile) L; XL; XXL

1.Mărimea: L; XL; XXL
2.Material SMS, (impermeabil la
trecerea fluidelor și
microorganismelor din exterior în
interior, permițând în același timp
respirația pielii)
3.Cu manșete elastice, tricotate
4.Steril
5.Ambatal individual
6.Ajustarea la nivelul gâtului
7.Închidere suprapusă la spate cu 2
seturi de legături
Certificat CE sau declarație de

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

73813.00Bucată35.1 Halat chirurgical steril
(mărimi disponibile) L; XL; XXL

conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

36 Halat chirurgical steril ranforsat
(mărimi disponibile) L; XL; XXL

16951.00Bucată36.1 Halat chirurgical steril ranforsat
(mărimi disponibile) L; XL; XXL

1.Mărimea: L; XL; XXL
2.Material SMS, ranforsat
(impermeabil la trecerea fluidelor și
microorganismelor din exterior în
interior, permițând în același timp
respirația pielii)
3.Cu manșete elastice, tricotate
4.Steril
5.Ambatal individual
6.Ajustarea la nivelul gâtului
7.Închidere suprapusă la spate cu 2
seturi de legături
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

37 Lame pentru bisturiu
(dimensiuni disponibile) nr.10; 11; 12; 15;
20; 21; 22; 23

39269.00Bucată37.1 Lame pentru bisturiu
(dimensiuni disponibile) nr.10; 11; 12; 15; 20;
21; 22; 23

1.Sterile (Metoda de sterilizare:
radiatii Gamma)
2.Ascuțite
3.Material: oțel-carbon
4.Dimensiune lamă: nr.10; 11; 12;
15 - (compatibil cu mâner bisturiu
nr.3)
și 20; 21; 22; 23 - (compatibil cu
mâner bisturiu nr.4)
5.Mod de ambalare: ambalate
individual in folie de aluminiu
6.Ambalate în cutii câte 100 buc.
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea

33100000-1
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

39269.00Bucată37.1 Lame pentru bisturiu
(dimensiuni disponibile) nr.10; 11; 12; 15; 20;
21; 22; 23

conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

38 Masca chirurgicala simpla
254650.00Bucată38.1 Masca chirurgicala simpla 1.Material: polipropilenă - nețesut,

trei straturi, trei pliuri
2.Hipoalergica
3.Fixare: legată cu cordon
4.Culoare: alb, albastru (bleu) sau
verde
5.Să permită respirația fără efort
6.Protecție împotriva contaminării
7.Adaptabilă la forma feței, cu
benzi fixatoare, din plastic, pentru
nas
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

39 Masca chirurgicala avansată
119115.00Bucată39.1 Masca chirurgicala avansată 1 Material: 3 straturi cu rezistenta la

respiratie 1,5 mm H2O/ cm2 .
2.Hipoalergica
3.Cusuta cu ultrasunet pentru
fixare,
4.Fără latex
5.Fără fibră de sticlă,
6.Cu benzi de legare si bandă
pentru fixare la nas,
7.Cu indicator de aplicare a măștii.
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).
*Catalogul

33100000-1
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

119115.00Bucată39.1 Masca chirurgicala avansată producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

40 Masca de examinare simpla
898650.00Bucată40.1 Masca de examinare simpla 1.Material: polipropilenă - nețesut,

trei straturi, trei pliuri
2.Hipoalergica
3.Fixare cu de elastic
4.Culoare: alb, albastru (bleu) sau
verde
5.Să permită respirația fără efort
6.Protecție împotriva contaminării
7.Adaptabilă la forma feței, cu
benzi fixatoare, din plastic, pentru
nas
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

41 Masca de examinare avansată
138980.00Bucată41.1 Masca de examinare avansată 1 Material: 3 straturi cu rezistenta la

respiratie 1,5 mm H2O/ cm2 .
2.Hipoalergica
3.Cusuta cu ultrasunet pentru
fixare,
4.Fără latex,
5.Fără fibră de sticlă
6.Cu elastic si banda pentru fixare
la nas,
7.Cu indicator de aplicare a mastii.
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

138980.00Bucată41.1 Masca de examinare avansată oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

42 Material de sutură (chirurgical) - USP 1/0
(EP4); USP 2/0 (EP3)

15283.00Bucată42.1 Material de sutură (chirurgical) - USP 1/0
(EP4); USP 2/0 (EP3)

1.USP 1/0 (EP4); USP 2/0 (EP3)
2.Polifilament (multifilament),
sintetic, filmat, împletit
3.Reactie minima la nivel de tesut
4.Neresorbabil
5.Bobină ≈ 20m steril
6.Rezistență ridicată la rupere
7.Structură flexibilă, rezistență la
oboseală
8.Sterilizare: radiații Gamma
9.Ambalare individuală
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

43 Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac
(mărimi disponibile) 19; 20; 21; 22; 23; 24;
25; 27G

77900.00Bucată43.1 Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac
(mărimi disponibile) 19; 20; 21; 22; 23; 24;
25; 27G

1.Dimensiune: 19; 20; 21; 22; 23;
24; 25; 27G
2.Ac fabricat din otel inoxidabil,
siliconat cu extensie
3.Conexiune sigura cu aripile si
tubulatura
4.Lungimea tubulaturii ~ 315 mm
fabricat din PVC, transparent,
moale, non-toxic, flexibil,
prevazut cu conector luer--lock si
capacel de inchidere
5.Steril
6.Cod in culorile internationale
conform cu marimea
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

77900.00Bucată43.1 Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac
(mărimi disponibile) 19; 20; 21; 22; 23; 24;
25; 27G

oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

44 Peroxid de hidrogen 30-33% (medicinal)
3543360.00Litru44.1 Peroxid de hidrogen 30-33% (medicinal) 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

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3543360.00Litru44.1 Peroxid de hidrogen 30-33% (medicinal) ștampila participantului.
Cerinţe tehnice:
- vas 20-40 litri, ambalaj întunecat,
cu supapă pentru presiune și inel de
protectie, sigilat de la producător
- substanța activă peroxid de
hidrogen 30-33%
- produs concentrat lichid
- termen total de valabilitate nu mai
puțin de 1 an
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

45 Plasă (implant) pentru hernioplastie
15x15cm

755.00Bucată45.1 Plasă (implant) pentru hernioplastie 15x15cm 1.Mărime: 15x15cm
2.Steril
3.Polipropilenă, diametru firului
0,15 material tricotat, fir
monofilament
4.Elasticitate bidirecțională
5.Termen de valabilitate 5 ani
(steril)
6,Porozitatea structurii 1,3*1,0
7.Ambalaj dublu
8.Plasa să poată fi tăiată în funcție
de mărimea și forma necesară, fără
a se destrăma
9.Transparentă
10.Proteză inertă biologic, risc
redus de infectii locale
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

46 Plasă (implant) pentru hernioplastie
15x8cm

620.00Bucată46.1 Plasă (implant) pentru hernioplastie 15x8cm 1.Mărime: 15x8cm
2.Steril
3.Polipropilenă, diametru firului
0,15 material tricotat, fir
monofilament,
4.Elasticitate bidirecțională
5.Termen de valabilitate 5 ani
(steril)

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

620.00Bucată46.1 Plasă (implant) pentru hernioplastie 15x8cm 6,Porozitatea structurii 1,3*1,0
7.Ambalaj dublu
8.Plasa să poată fi tăiată în funcție
de mărimea și forma necesară, fără
a se destrăma
9.Transparentă
10.Proteză inertă biologic, risc
redus de infectii locale
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

47 Plasă (implant) pentru hernioplastie
30x30cm

453.00Bucată47.1 Plasă (implant) pentru hernioplastie 30x30cm 1.Mărime: 30x30cm
2.Steril
3.Polipropilenă, diametru firului
0,15 material tricotat, fir
monofilament,
4.Elasticitate bidirecțională
5.Termen de valabilitate 5 ani
(steril)
6,Porozitatea structurii 1,3*1,0
7.Ambalaj dublu
8.Plasa să poată fi tăiată în funcție
de mărimea și forma necesară, fără
a se destrăma
9.Transparentă
10.Proteză inertă biologic, risc
redus de infectii locale
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

48 Prelungitoare pentru sisteme infuzie
50735.00Bucată48.1 Prelungitoare pentru sisteme infuzie 1.Steril, apirogen, ne-toxic

2.Lungimea 150cm
3.Material: PVC, transparent

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

50735.00Bucată48.1 Prelungitoare pentru sisteme infuzie 4.Unică folosință
5.Ambalaj individual
6.Conectare Luer-Lock
7.Teremen de valabilitate - 5 ani de
la livrare.
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

49 Prelungitoare pentru sisteme infuzie
(presiune înaltă)

55275.00Bucată49.1 Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune
înaltă)

1.Steril, apirogen, ne-toxic
2.Lungimea 150cm
3.Material: PVC, transparent,
presiune ~ 4 bari
4.Unică folosință
5.Ambalaj individual
6.Conectare Luer-Lock
7.Tremen de valabilitate - 5 ani de
la livrare.
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

50 Pungi pentru colectarea urinei 2 litri
118617.00Bucată50.1 Pungi pentru colectarea urinei 2 litri 1.Volum 2 litri

2.Steril
3.Cu valvă de evacuare
4.Material: PVC medical, rezistent,
transparent, nonpirogen
5.Gradate (g.,l.)
6.Cu tub conector (posibilitatea de a
fi conectat la sonde urinare)
7.Ambalate individual
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

118617.00Bucată50.1 Pungi pentru colectarea urinei 2 litri dat.
Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

51 Saci deșeuri (galbene) ~ 100 litri
61240.00Bucată51.1 Saci deșeuri (galbene) ~ 100 litri 1.Volumul ~ 100 litri (±20)

2.Material: Polietilenă ~ 0.050mm
3.Cu pictograma "Pericol biologic"
4.Culoare galbenă
5.Rezistență mecanică mare, nu
permite scurgerea lichidelor
6.Sacul să poată fi închis ușor și
sigur
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

52 Saci deșeuri (galbene) ~ 50 litri
219442.00Bucată52.1 Saci deșeuri (galbene) ~ 50 litri 1.Volumul ~ 50 litri (±10)

2.Material: Polietilenă ~ 0.040mm
3.Cu pictograma "Pericol biologic"
4.Culoare galbenă
5.Rezistență mecanică mare, nu
permite scurgerea lichidelor
6.Sacul să poată fi închis ușor și
sigur
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

219442.00Bucată52.1 Saci deșeuri (galbene) ~ 50 litri oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

53 Seringă Jane 120-150 ml
15646.00Bucată53.1 Seringă Jane 120-150 ml 1.Mărimea: 120-150 ml

2.Ambalare individuală
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

54 Seringă Jane 60 ml (steril)
30586.00Bucată54.1 Seringă Jane 60 ml (steril) 1.Mărimea: 60 ml

2.Steril
3.Ambalare individuală
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

55 Set chirurgical  steril
9067.00Bucată55.1 Set chirurgical  steril Câmp pentru masa de instrumente

cu Zona reinforsata din SMS
150x190cm (+/- 5cm) – 1 buc
Câmp pentru Masa Mayo cu
reinforsare SMS 80x140 cm(+/-5
cm)  - 1 buc
Servetel pentru absorbtie- sa nu lase
scame- 30x35 cm (+/- 5 cm) – 2
buc
Câmp în formă de U. 200x310 cm
(+/- 5cm)  - 1 buc
• Zona de incizie- 10x110 cm (+/-1
cm);
• Banda de poziționare - pe toata
suprafața zonei de incizie,
impregnate in tesatura, lațimea de 5
cm;
• Zona absorbanta - pe toata
suprafata de incizie; rezistenta la
penetrare lichide de min. 150 cm de

33100000-1
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

9067.00Bucată55.1 Set chirurgical  steril H2O/cm2
• Fixatoare pentru tuburi - 4 buc.
din SMS;
• Material SMS pe toata suprafața
câmpului, cu rezistență lichide 50
(+/-5) cm H2O/cm2 Câmp parte
superioară. 150x270 cm ( +/- 5 cm)
- 1 buc
• Banda de poziționare- pe toata
suprafața zonei de incizie,
impregnate in tesatura, lațimea de 5
cm;
• Zona absorbantă- pe toata
suprafata de incizie; rezistenta la
penetrare lichine de  150 cm de
H2O/cm2
• Material SMS pe toata suprafața
câmpului, cu rezistență lichide min.
150 cm H2O/cm2
Câmp parte laterala. 95*105 cm (
+/- 5 cm)  - 2 buc
• Banda de poziționare- pe toata
suprafața zonei de incizie,
impregnate in tesatura, lațimea de 5
cm;
• Zona absorbanta- pe toata
suprafata de incizie; rezistenta la
penetrare lichine de  150 cm de
H2O/cm2
• Material SMS pe toata suprafața
câmpului, cu rezistență lichide min.
150 cm H2O/cm2
 Banda de pozitionare 10*50 ( +/-
5cm) - 1 buc
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).

*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

56 Set chirurgical standard steril
5843.00Bucată56.1 Set chirurgical standard steril Câmp pentru masa de instrumente

cu Zona reinforsata din SMS
150x190cm (+/- 5cm) – 1 buc
Câmp pentru Masa Mayo cu
reinforsare SMS 80x140 cm(+/-5
cm)  - 1 buc
Servetel pentru absorbtie - sa nu
lase scame - 30x35 cm (+/- 5 cm) –
2 buc

33100000-1
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5843.00Bucată56.1 Set chirurgical standard steril Câmp parte inferioara. 190 x 195
cm (+/- 5cm)  - 1 buc
• Banda de poziționare- pe toata
suprafața zonei de incizie,
impregnate in tesatura, lațimea de 5
cm;
• Zona absorbanta - pe toata
suprafata de incizie; rezistenta la
penetrare lichide de min. 150 cm de
H2O/cm2
• Material SMS pe toata suprafața
câmpului, cu rezistență lichide 50
(+/-5) cm H2O/cm2 Câmp parte
superioară. 150x270 cm ( +/- 5 cm)
- 1 buc
• Banda de poziționare- pe toata
suprafața zonei de incizie,
impregnate in tesatura, lațimea de 5
cm;
• Zona absorbanta- pe toata
suprafata de incizie; rezistenta la
penetrare lichine de  150 cm de
H2O/cm2
• Material SMS pe toata suprafața
câmpului, cu rezistență lichide min.
150 cm H2O/cm2
 Banda de pozitionare 10*50 ( +/-
5cm) - 1 buc
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

57 Set de naştere steril
20277.00Bucată57.1 Set de naştere steril 1.Cearşaf laminat ~ 100*75 cm – 1

buc
2.Şerveţele absorbante dense ~
80*70 cm – 4 buc
3.Scutec (protector) ~ 90*60 cm – 1
buc
4.Şorţ laminat – 1 buc
5.Bonetă – 1 buc
6.Mască chirurgicală trei straturi cu
elastic – 1 buc
7.Cearşaf SMS ~ 130*75 cm – 1
buc
8.Clamă ombelicală – 1 buc
9.Mini rulou vată – 2 buc
Certificat CE sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
dat.

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

20277.00Bucată57.1 Set de naştere steril Certificat ISO 13485 și/sau ISO
9001 (în dependență de categoria
produsului).

33100000-1

58 Set ginecologic
71401.00Bucată58.1 Set ginecologic 1.Oglindă vaginală tip Cusco, din

plastic dur, trasparent, cu depărtător
tip „șurub”, steril,
ambalată individual - 1buc. (non-
toxice, hipoalergice, nepirogene) -
mărimile disponibile S, M, L
2.Mănuși unică folosință - 2buc.
3.Periuță cito-brush combi, sterilă -
1 buc.
4.Cearșaf (de așternut)
5.Ambalat individual (set)
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

59 Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac
G18

4197.00Bucată59.1 Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac
G18

1. Ac Tuohy G18 8cm, marcaj la
fiecare 10 cm
2. Cateter 19G 90cm
3. Adaptor Tuohy Borst
4. Filtru hidrofilic antibacterial plat
0.22µ
5. Seringa 10ml, conexiune Luer
lock
6. Ambalare individuala
7. Steril
PVC; radiopac; Fara Latex.
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

60 Set pentru cezariana
3465.00Bucată60.1 Set pentru cezariana material SMMS33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3465.00Bucată60.1 Set pentru cezariana 1.Cearșaf pentru masa
instrumentarului ~ 150×200cm. - 1
buc.
2.Cearșaf pentru cezariană cu
buzunar colector ~ 200  × 300cm -
1 buc.
3.Cearșaf pentru nou-născut ~ 75  ×
90cm. 1 buc.
4.Clamă ombilicală - 1 buc. 
5.Halat chirurgical (material SMS)
ranforsat mărimea L sau universală
- 2buc.
6.Prosop pentru mîini 40 × 40cm -
2 buc. 
7.Cearșaf ambalat 100 × 100cm - 1
buc.
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

61 Sistem pentru nutriţie enterală,
gravitaţional

1897.00Bucată61.1 Sistem pentru nutriţie enterală, gravitaţional 1.Volum: 1200 ml
2.Tansparent, gradat
3.Cu tub 150 cm
4.Ambalat individual
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

62 Sisteme stomice
13360.00Bucată62.1 Sisteme stomice 1.Cu evacuare, de tip deschis

2.Dimensiuni ~ 30x15 cm
3.Sac din polipropilena cu fereastră
de vizualizare
4.Flanşă adezivă pentru fixare - 72
ore
5.Mecanizm de eliminare de tip

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

13360.00Bucată62.1 Sisteme stomice deschis
6.O (1) clemă la 5 pungi
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

63 Sondă (cateter) urinară Foley
(mărimi disponibile) CH 6, 8, 10

4256.00Bucată63.1 Sondă (cateter) urinară Foley
(mărimi disponibile) CH 6, 8, 10

1.Dimensiuni: CH 6, 8, 10 (F),
lungimea 30-35cm, balon simetric
rotund cu volumul 3-5ml
2.Model: cu 2 (două) canale
3.Material: silicon, transparent,
4.Orificii amplasate lateral,
5.Vârf atraumatic, drept, cilindric
6.Steril, radiopac.
7.Valva Luer si Luer - Lock tip
seringa
8.Ambalare individuală
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

64 Sondă (cateter) urinară Foley
(mărimi disponibile) CH 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28, 30

71401.00Bucată64.1 Sondă (cateter) urinară Foley
(mărimi disponibile) CH 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24, 26, 28, 30

1.Dimensiuni: CH 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26, 28, 30 (F), lungimea
40-45cm, balon simetric rotund cu
volumul 30-50ml
2.Model: cu 2 (două) canale
3.Material: latex siliconat
4.Orificii amplasate lateral,
5.Vârf atraumatic, drept, cilindric
6.Steril, radiopac
7.Valva Luer si Luer - Lock tip
seringa
8.Ambalare individuală

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

71401.00Bucată64.1 Sondă (cateter) urinară Foley
(mărimi disponibile) CH 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24, 26, 28, 30

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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

65 Sondă nazo-gastrică (tip Levin)
(mărimi disponibile) CH 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20

41372.00Bucată65.1 Sondă nazo-gastrică (tip Levin)
(mărimi disponibile) CH 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20

1.Mărimea: CH 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20, lungimea 100-120 cm
2.Vizibilitate la Raze-X
3.Atraumatic
4.Cu orificii mari laterale
5.Tub simplu
6.Material: PVC medical
7.Marcaje de măsurare a adâncimii
(cm)
8.Steril, non-toxic, nepirogen
9.Ambalate individual
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

66 Spatule din lemn (apăsătoare de limbă)
47943.00Set66.1 Spatule din lemn (apăsătoare de limbă) 1.Material: lemn de calitatea

superioară, margini și suprafețe fin
șlefuite
2.Dimensiuni: 150 x 18 x 1.6-2 mm
3.Set câte 100 buc.
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

47943.00Set66.1 Spatule din lemn (apăsătoare de limbă) e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

67 Spatule din lemn (apăsătoare de limbă),
sterile

140315.00Set67.1 Spatule din lemn (apăsătoare de limbă), sterile 1.Material: lemn de calitatea
superioară, margini și suprafețe fin
șlefuite
2.Steril
3.Dimensiuni: 150 x 18 x 1.6-2 mm
4.Ambalate individual
5.Set câte 100 buc.
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

68 Speculă ginecologică tip Cusco
(mărimi disponibile) S, M, L

356280.00Bucată68.1 Speculă ginecologică tip Cusco
(mărimi disponibile) S, M, L

1.Oglindă vaginală tip Cusco - S,
M, L
2.Material: plastic dur, trasparent
3.Depărtător tip „șurub”
4.Steril
5.Ambalate individual
6.Non-toxice, hipoalergice,
nepirogene
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

69 Tampoane impregnate cu alcool
55275.00Set69.1 Tampoane impregnate cu alcool 1.Dimensiuni ~ 60 x 30 mm

2.Alcool izopropilic 70%
33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

55275.00Set69.1 Tampoane impregnate cu alcool 3.Material nețesut
4.Ambalate individual
5.Utilizare: pentru curățarea pielii,
înainte de injecții
6.Set câte 100 buc.
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).
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

70 Sutură Mătase, atraumatic (mărimi
disponibile: firul USP 4/0 - 4, ac rotund și
tăietor de 1/2 și 3/8 cerc)

15366.00Bucată70.1 Sutură Mătase, atraumatic (mărimi disponibile:
firul USP 4/0 - 4, ac rotund și tăietor de 1/2 și
3/8 cerc)

Sutură Mătase, atraumatic (ac
sudat)
1.Neresorbabil, polifilament filmat
(silicon/ceară)
2.Lungimea 75 cm,
3.Material ac - otel inoxidabil,
chirurgical, cromat și/sau siliconat,
ascuțit
4.Steril - etilen oxid
5.Hipoalergic, non-toxic, reactie
minima la nivel de tesut
6.Rezistență ridicată la rupere
7.Structură flexibilă, rezistență la
oboseală
8.Ambalaj: ambalate individual
9.Termen de valabilitate ≥ 24 luni
10.Să corespundă cerințelor
”European Pharmacopoeia” a
”EDQM” pentru suturi chirurgicale,
neresorbabile, sterile.
11.Certificat CE, să întrunească
cerințele de bază a directivei
93/42/EEC - dispozitive medicale și
directivei 2007/47
12.Certificat ISO 13485
13.Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1
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măsura

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

71 Sutură Polypropylene, atraumatic (mărimi
disponibile: firul USP 4/0 - 2, ac rotund și
tăietor de 1/2 și 3/8 cerc)

18724.00Bucată71.1 Sutură Polypropylene, atraumatic (mărimi
disponibile: firul USP 4/0 - 2, ac rotund și
tăietor de 1/2 și 3/8 cerc)

Sutură Polypropylene, atraumatic
(ac sudat)
1.Neresorbabil, monofilament
2.Lungimea 75 cm,
3.Material ac - otel inoxidabil,
chirurgical, cromat și/sau siliconat,
ascuțit
4.Steril - etilen oxid
5.Hipoalergic, non-toxic, reactie
minima la nivel de tesut
6.Rezistență ridicată la rupere
7.Structură flexibilă, rezistență la
oboseală
8.Ambalaj: ambalate individual
9.Termen de valabilitate ≥ 24 luni
10.Să corespundă cerințelor
”European Pharmacopoeia” a
”EDQM” pentru suturi chirurgicale,
neresorbabile, sterile.
11.Certificat CE, să întrunească
cerințele de bază a directivei
93/42/EEC - dispozitive medicale și
directivei 2007/47
12.Certificat ISO 13485
13.Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

72 Sutură PGA Rapid, atraumatic (mărimi
disponibile: firul USP 4/0 - 1, ac rotund și
tăietor de 1/2 și 3/8 cerc)

15216.00Bucată72.1 Sutură PGA Rapid, atraumatic (mărimi
disponibile: firul USP 4/0 - 1, ac rotund și
tăietor de 1/2 și 3/8 cerc)

PGA Rapid, atraumatic, resorbabil
(ac sudat)
1.Rezistența maximală 7 zile,
absorbția totală 42 zile,
2.Lungimea 75 cm,
3.Material ac - otel inoxidabil,
chirurgical, cromat și/sau siliconat,
ascuțit
4.Steril - etilen oxid
5.Hipoalergic, non-toxic
6.Ambalaj: ambalate individual
7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni
8.Să corespundă cerințelor
”European Pharmacopoeia” a
”EDQM” pentru suturi chirurgicale,
resorbabile, sterile.
9.Certificat CE, să întrunească
cerințele de bază a directivei
93/42/EEC - dispozitive medicale și
directivei 2007/47
10.Certificat ISO 13485

33100000-1



pag. 35

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

15216.00Bucată72.1 Sutură PGA Rapid, atraumatic (mărimi
disponibile: firul USP 4/0 - 1, ac rotund și
tăietor de 1/2 și 3/8 cerc)

11.Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

73 PGA, atraumatic (mărimi disponibile: firul
USP 4/0 - 1, ac rotund și tăietor de 1/2 și 3/8
cerc)

19591.00Bucată73.1 PGA, atraumatic (mărimi disponibile: firul
USP 4/0 - 1, ac rotund și tăietor de 1/2 și 3/8
cerc)

PGA, atraumatic, resorbabil (ac
sudat)
1.Rezistența maximală 14 zile,
absorbția totală 60-90 zile,
2.Lungimea 75 cm,
3.Material ac - otel inoxidabil,
chirurgical, cromat și/sau siliconat,
ascuțit
4.Steril - etilen oxid
5.Hipoalergic, non-toxic
6.Ambalaj: ambalate individual
7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni
8.Să corespundă cerințelor
”European Pharmacopoeia” a
”EDQM” pentru suturi chirurgicale,
resorbabile, sterile.
9.Certificat CE, să întrunească
cerințele de bază a directivei
93/42/EEC - dispozitive medicale și
directivei 2007/47
10.Certificat ISO 13485
11.Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie –
copie – confirmată prin ștampila și
semnătura Participantului. * În
ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

33100000-1

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
pînă la 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 –

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

original – confirmat prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului;

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

Nu se cere Nu

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

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

- confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Ofertantului;

Da

19 Mostre -la solicitarea autorității contractante/beneficiarului în
decurs de 5 zile după solicitare

Da

20 Termenul de valabilitate - Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării)
va constitui 80% din termenul total al produsului dar,
nu mai mic de 12 luni.

Da

21 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

Da




